“ESTE DOCUMENTO É UMA MINUTA INICIAL SUJEITA A ALTERAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES, TENDO SIDO APRESENTADO À ANBIMA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS
FINANCEIRO E DE CAPITAIS E À COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS PARA FINS EXCLUSIVOS DE ANÁLISE E EXIGÊNCIAS. ESTA MINUTA, PORTANTO, NÃO SE CARACTERIZA COMO PROSPECTO
PRELIMINAR DA OFERTA E NÃO CONSTITUI UMA OFERTA DE VALORES MOBILIÁRIOS NO BRASIL, SENDO QUE QUALQUER OFERTA DE VALORES MOBILIÁRIOS SOMENTE SERÁ REALIZADA POR MEIO
DE UM PROSPECTO DEFINITIVO. OS POTENCIAIS INVESTIDORES NÃO DEVEM TOMAR NENHUMA DECISÃO DE INVESTIMENTO COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA MINUTA.”

“As informações contidas neste Prospecto Preliminar estão sob análise da ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais e da Comissão de Valores Mobiliários, as quais não se manifestaram a respeito.
O presente Prospecto Preliminar está sujeito a complementação e correção. O Prospecto Definitivo será entregue aos investidores durante o período de distribuição das Debêntures.

PROSPECTO PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA QUARTA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, DA ESPÉCIE SUBORDINADA, NÃO
CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, SOB O REGIME DE MELHORES ESFORÇOS, DO

BIC Arrendamento Mercantil S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 69.720.910/0001-45
Alameda Rio Negro, nº 161, Loja 3, Edifício West Point, Alphaville, Centro Empresarial, CEP 06455-020, Barueri - SP

No montante total de até

R$200.000.000,00
Código ISIN: [•]

Rating Moody’s: “[•]”
Distribuição pública de até 200.000 debêntures simples, da espécie subordinada, não conversíveis em ações, nominativas, escriturais, emitidas em série única (“Debêntures”), com valor nominal
unitário de R$1.000,00, na data da primeira subscrição e integralização (“Data de Emissão”), perfazendo o valor total de até R$200.000.000,00 (“Oferta”), relativas à quarta emissão (“Emissão”)
do BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (“BicLeasing”, “Companhia” ou “Emissora”).
A Emissão e a Oferta foram aprovadas pela (i) Assembleia Geral Extraordinária da BICLEASING realizada em 18 de outubro de 2010, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo (“JUCESP”) em [•] de [•] de 2010, sob nº [•], e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Diário do Comércio, Indústria & Serviços”, em [•] de [•] de 2010; e (ii) Reunião
do Conselho de Administração realizada em [•] de [•] de 2010, cuja ata foi arquivada na JUCESP em [•] de [•] de 2010, sob nº [•], e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal
“Diário do Comércio, Indústria & Serviços”, em [•] de [•] de 2010. As debêntures (“Debêntures”) terão prazo de vigência de 24 meses contados da Data de Emissão.
A quantidade de Debêntures a serem emitidas poderá ser aumentada, a exclusivo critério da Companhia, com a anuência dos Coordenadores (conforme definido neste Prospecto Preliminar), em
até 20% em relação à quantidade originalmente oferecida, nos termos do artigo 14, §2°, da Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM nº 400/03”
e “Debêntures Adicionais”), sem considerar as eventuais Debêntures do Lote Suplementar. Exclusivamente com a finalidade de atender a excesso de demanda que vier a ser constatado no
Procedimento de Bookbuilding (conforme definido neste Prospecto Preliminar), a quantidade de Debêntures a serem emitidas poderá ser aumentada, a critério dos Coordenadores, de comum
acordo com a Companhia, em até 15% em relação à quantidade originalmente oferecida, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM nº 400/03 (“Debêntures do Lote Suplementar”), sem considerar
as eventuais Debêntures Adicionais. Salvo se disposto de maneira diversa, as referências às Debêntures também aplicar-se-ão às Debêntures Adicionais e/ou às Debêntures do Lote Suplementar.
A Oferta é regida pelo “Instrumento Particular de Escritura da Quarta Emissão de Debêntures Simples, da Espécie Subordinada, Não Conversíveis em Ações, do BIC Arrendamento Mercantil S.A.”,
celebrado entre a Companhia e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
das Américas, n° 500, bloco 13, Grupo 205, CEP 22.640-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, na qualidade de agente fiduciário e representante dos debenturistas, em [•] de
[•] de 2010 e registrado na JUCESP em [•] de [•] de 2010, sob nº [•] (“Escritura de Emissão”). A taxa final a ser utilizada para cálculo da remuneração das Debêntures, a ser apurada por meio de
Procedimento de Bookbuilding, será ratificada por meio de aditamento à Escritura da Emissão.
As Debêntures serão objeto de distribuição pública sob regime de melhores esforços para a totalidade das Debêntures, com a intermediação do HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A. (“Coordenador Líder” ou “HSBC”) e do Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), todos integrantes do sistema de distribuição de valores
mobiliários, em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008 (“Instrução CVM nº 471/08”), e Instrução CVM nº 400/03. Na hipótese de haver
Debêntures Adicionais e/ou Debêntures do Lote Suplementar, estas serão colocadas também sob o regime de melhores esforços.
As Debêntures serão registradas para distribuição no mercado primário e negociação no mercado secundário, respectivamente, (a) no SDT - Módulo de Distribuição de Títulos e no SND - Módulo
Nacional de Debêntures, administrados e operacionalizados pela CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (“CETIP”), sendo as negociações liquidadas e as Debêntures custodiadas na
CETIP; e (b) no DDA - Sistema de Distribuição de Ativos e no Sistema BOVESPAFIX (ambiente de negociação de ativos de renda fixa), administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), sendo a liquidação financeira da Emissão e a custódia e negociação das Debêntures processadas pela BM&FBOVESPA.
A Oferta foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em [•] de [•] de 2010, sob n° [•].
ESTE PROSPECTO PRELIMINAR DEVE SER LIDO EM CONJUNTO COM AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA, ELABORADO NOS TERMOS DA
INSTRUÇÃO DA CVM Nº 480, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2009. O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ENCONTRA-SE DISPONÍVEL PARA CONSULTA ANEXO A ESTE PROSPECTO E NOS SITES HTTP://WWW.
BICBANCO.COM.BR/BICBANCO/MEDIA/FR_BICLEASING_EMISSAO_DEBENTURES_NOV2010.PDF, WWW.CVM.GOV.BR E WWW.BM&FBOVESPA.COM.BR. PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS DE
ACESSO EM CADA UM DESTES WEBSITES VER SEÇÃO “INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES” NA PÁGINA 29 DESTE PROSPECTO.
ESTE PROSPECTO NÃO DEVE, EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, SER CONSIDERADO COMO UMA RECOMENDAÇÃO DE COMPRA DAS DEBÊNTURES. ANTES DE TOMAR A DECISÃO DE INVESTIMENTO
NAS DEBÊNTURES QUE VENHAM A SER DISTRIBUÍDAS NO ÂMBITO DA OFERTA, A EMISSORA E OS COORDENADORES RECOMENDAM AOS POTENCIAIS INVESTIDORES QUE FAÇAM SUA PRÓPRIA
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA OPORTUNIDADE A PARTIR DA LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO.
O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA,
BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS NO ÂMBITO DA OFERTA.
QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A COMPANHIA, AS DEBÊNTURES E A OFERTA PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO À COMPANHIA, AOS COORDENADORES E/OU À CVM.
OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NA PÁGINA 61 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR, EM CONJUNTO COM OS ITENS “4. FATORES DE RISCO” E “5. RISCO DE MERCADO”
DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO, QUE PODE TAMBÉM SER ACESSADO CONFORME INDICADO NA SEÇÃO “INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES” NA
PÁGINA 29 DESTE PROSPECTO, PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS ASSOCIADOS À EMISSORA E À OFERTA.
MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A EMISSORA E A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AOS COORDENADORES E À CVM NOS ENDEREÇOS INDICADOS NA SEÇÃO “INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES” NA PÁGINA 29 DESTE PROSPECTO.
A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição
e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo
à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários
objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por
parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários
a serem distribuídos.

COORDENADORES DA OFERTA

COORDENADOR LÍDER
A data deste Prospecto Preliminar é 28 de outubro de 2010

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES INCORPORADOS A ESTE PROSPECTO POR REFERÊNCIA
Informações detalhadas sobre a Companhia, seus resultados, negócios e operações, nos termos solicitados pelo
Anexo III da Instrução CVM n.º 400/03, itens 4 (parte) a 7, poderão ser encontradas no Formulário de Referência,
elaborado nos termos da Instrução CVM n.º 480/09, que se encontra anexo a este Prospecto e disponível para
consulta nos websites da Companhia (http://www.bicbanco.com.br/bicbanco/media/fr_bicleasing_emissao_
debentures_nov2010.pdf); da CVM (http://www.cvm.gov.br - acessar "Companhias Abertas" no item
"Participantes do Mercado", no menu à esquerda; neste item acessar "ITR, DFP, IAN, IPE e outras Informações";
neste item digitar "BIC Arrendamento Mercantil" no quadro em branco e acessar "Continuar"; neste item acessar
"BIC Arrendamento Mercantil S.A."; neste item acessar “Formulário de Referência” e neste item acessar
"Consulta" ou "Download"); e da BM&FBOVESPA (http://www.bmfbovespa.com.br – acessar “Empresas
Listadas”, buscar por “BIC Arrendamento Mercantil”, clicar em “BIC Arrendamento Mercantil S.A.”, clicar na aba
“Relatórios Financeiros” e selecionar “Formulário de Referência”).
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GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS E DEFINIÇÕES
Acionista Controlador ou BicBanco

Banco Industrial e Comercial S.A.

Agente Fiduciário

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
sociedade anônima, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n° 500, bloco 13,
Grupo 205, CEP 22.640-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
36.113.876/0001-91.

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de Encerramento da Oferta.

Anúncio de Início

Anúncio de Início da Oferta.

Assembleia Geral de Debenturistas

Assembleia geral de debenturistas que visa a deliberar sobre matérias
de interesse da comunhão dos titulares de Debêntures, de acordo com
o disposto no artigo 71 da Lei das Sociedades por Ações.

Auditores Independentes

KPMG Auditores Independentes.

Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado referente à Oferta.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Banco Mandatário e Agente
Escriturador

Banco Bradesco S.A., com sede na Cidade de Osasco, Estado de São
Paulo, na Avenida Yara, s/n.º, Cidade de Deus, Prédio Amarelo, 2º
andar, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12.

BM&FBOVESPA

BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

CETIP

CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

COFINS

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.

Comissão

Comissionamento devido aos Coordenadores no âmbito da Oferta,
conforme previsto na página 51 do item “Remuneração dos
Coordenadores” na Seção “Condições do Contrato de Distribuição”
deste Prospecto.

Companhia, BicLeasing ou Emissora

BIC Arrendamento Mercantil S.A., sociedade por ações de capital
aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 69.720.910/0001-45, com sede
na Alameda Rio Negro nº 161 – Loja 3, Edifício West Point, Alphaville,
Centro Empresarial, CEP: 06455-020, Barueri, SP.

Conselho de Administração

Conselho de Administração da Companhia. Para informações sobre
o Conselho de Administração, vide Item “12. Assembleia e
Administração” do Formulário de Referência.
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Conta Corrente da Emissora

Conta corrente de titularidade da Emissora mantida no
Coordenador Líder, conforme designada pela Emissora aos
Coordenadores com, no mínimo, 2 (dois) dias úteis de antecedência
da Data de Liquidação.

Contrato de Distribuição

Contrato de Distribuição Pública de Debêntures Simples, da Espécie
Subordinada, Não Conversíveis em Ações, sob o Regime de
Melhores Esforços, da Quarta Emissão do BIC Arrendamento
Mercantil S.A., celebrado entre a Companhia e os Coordenadores
em [●] de [●] de 2010.

Coordenador Líder

HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Coordenadores

Coordenador Líder e o Itaú BBA, quando referidos em conjunto.

CPC

Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

CSLL

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Data de Emissão

Data de emissão das Debêntures, qual seja, a data da primeira
subscrição e integralização.

Data de Liquidação

Data da transferência, à Emissora, dos valores obtidos pelos
Coordenadores com a colocação das Debêntures, que ocorrerá em
até 5 (cinco) dias úteis da publicação do Anúncio de Início.

Data de Pagamento da Remuneração

A data de pagamento da Remuneração, que ocorrerá na Data de
Vencimento.

Data de Vencimento

As Debêntures terão prazo de vencimento de 24 (vinte e quatro)
meses contados da Data de Emissão.

DDA

Sistema de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado
pela BM&FBOVESPA.

Debêntures

A totalidade das Debêntures da Emissão da Companhia.

Debêntures Adicionais

Debêntures que poderão ser emitidas pela Companhia, a seu
exclusivo critério, com a anuência dos Coordenadores, de acordo
com os resultados do Procedimento de Bookbuilding, até o limite de
20% da quantidade total de Debêntures originalmente ofertada, nos
termos do artigo 14, §2° da Instrução CVM n.º 400/03, sem
considerar as Debêntures do Lote Suplementar. Salvo se disposto de
maneira diversa, as referências às Debêntures também aplicar-seão às Debêntures Adicionais.
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Debêntures do Lote Suplementar

Debêntures que poderão ser emitidas pela Companhia, a critério
dos Coordenadores até o limite de 15% da quantidade total de
Debêntures originalmente ofertada, exclusivamente para atender a
excesso de demanda que vier a ser constatado pelos
Coordenadores no Procedimento de Bookbuilding, nos termos do
artigo 24 da Instrução CVM n.º 400/03, sem considerar as
Debêntures Adicionais. Salvo se disposto de maneira diversa, as
referências às Debêntures também aplicar-se-ão às Debêntures do
Lote Suplementar.

Debêntures em Circulação

Todas as Debêntures em Circulação no mercado, excluídas as
Debêntures que a Emissora possuir em tesouraria, ou que sejam de
propriedade de seus controladores ou de qualquer de suas
controladas ou coligadas, bem como dos respectivos diretores ou
conselheiros e respectivos cônjuge. Para efeitos de verificação de
quorum no âmbito da Assembleia Geral de Debenturistas, serão
excluídas do conceito de Debêntures em Circulação as Debêntures
detidas por titulares cujo voto tenha sido dado em branco na
deliberação em questão.

Debenturistas

Os titulares das Debêntures.

Diretoria

Diretoria da Companhia. Para informações sobre a Diretoria, vide
Item “12. Assembleia e Administração” do Formulário de
Referência.

Emissão

Quarta emissão de Debêntures da Companhia, realizada nos termos
da Escritura de Emissão.

Escritura de Emissão

Instrumento Particular de Escritura da Quarta Emissão de
Debêntures Simples, da Espécie Subordinada, Não Conversíveis em
Ações, do BIC Arrendamento Mercantil S.A., celebrado pela
Companhia e pelo Agente Fiduciário em [●] de [●] de 2010,
conforme venha a ser aditada.

Estatuto Social

Estatuto Social da Companhia.

Eventos de Vencimento Antecipado

Eventos que geram o imediato pagamento antecipado do Valor
Nominal Unitário Debêntures, nos termos do item “Vencimento
Antecipado”, na seção “Informações Relativas à Oferta”, na página
40 deste Prospecto e da Escritura de Emissão.

Formulário de Referência

Formulário de Referência da Companhia, preparado nos termos da
Instrução CVM n.º 480/09.

HSBC

HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que atua como
o coordenador líder desta Oferta.

[Instituições Consorciadas]

[Corretoras ou distribuidoras integrantes do sistema de distribuição
de valores mobiliários, conforme estabelecido na Lei n° 6.385/76,
autorizadas a operar na BM&FBOVESPA].

Instrução CVM n.º 400/03

Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada.
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Instrução CVM n.º 409/04

Instrução CVM n.º 409, de 18 de agosto de 2004, conforme
alterada.

Instrução CVM n.º 471/08

Instrução CVM n.º 471, de 8 de agosto de 2008.

Instrução CVM n.º 480/09

Instrução CVM n.º 480, de 7 de dezembro de 2009.

IOF

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros.

IOF/Câmbio

Imposto sobre Operações de Câmbio.

IOF/Títulos

Imposto sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários.

IRPJ

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.

IRFonte

Imposto de Renda na Fonte.

ISS

Imposto sobre Serviços.

Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A., que atua como coordenador da Oferta.

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Lei das Sociedades por Ações

Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Lei n° 6.385/76

Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Market Flex

Direito concedido aos Coordenadores de, a qualquer momento até
a concessão do registro para distribuição pública das Debêntures
pela CVM, requerer à Emissora que modifique quaisquer termos,
condições, estrutura, prazos, taxas de juros, remuneração, entre
outros, da Emissão, caso tais modificações sejam necessárias ao
sucesso da operação.

Montante Mínimo

Montante de mínimo de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta
milhões de reais), equivalentes a 150.000 (cento e cinquenta mil)
Debêntures, a serem colocadas para efetivação da Oferta.

Oferta

Distribuição pública das Debêntures.

Participantes Especiais

Instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de
valores mobiliários, conforme estabelecido na Lei n° 6.385/76, que
não sejam consideradas Instituições Consorciadas.

Período de Capitalização

O período de capitalização da Remuneração é o intervalo de tempo
que se inicia na Data de Emissão, inclusive, e termina na Data de
Vencimento.

Pessoas Vinculadas

Investidores que sejam (a) controladores ou administradores da
Companhia; (b) controladores ou administradores dos
Coordenadores; e (c) outras pessoas vinculadas à Oferta, bem como
os cônjuges ou companheiros, ascendentes, descendentes e
colaterais até o segundo grau de cada uma das pessoas referidas nos
itens (a), (b) ou (c).

PIS

Contribuição para o Programa de Integração Social.
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Prazo de Colocação

Prazo máximo de colocação das Debêntures no âmbito da Oferta,
que será de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de
publicação do Anúncio de Início.

Preço de Integralização

O preço de integralização das Debêntures será o seu Valor Nominal
Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis,
desde a Data de Emissão até a data de sua integralização.

Procedimento de Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento nas
Debêntures, conduzido pelos Coordenadores, nos termos do artigo
23, parágrafos primeiro e segundo, e do artigo 44 da Instrução CVM
n.º 400/03, para definição da taxa final aplicável para cálculo da
Remuneração das Debêntures.

Prospecto ou Prospecto Preliminar

Este Prospecto Preliminar da Oferta.

Prospecto Definitivo

Prospecto Definitivo da Oferta.

Real ou R$

Moeda corrente do Brasil.

Remuneração

Remuneração prevista para as Debêntures, nos termos do item
“Remuneração”, na seção “Informações Relativas à Oferta”, na
página 38 deste Prospecto e da Escritura de Emissão.

Resolução CMN 2.689

Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 2.689, de 26 de
janeiro de 2000, conforme alterada.

Sistema BovespaFix

Ambiente de negociação de ativos de renda fixa administrado e
operacionalizado pela BM&FBOVESPA.

SDT

SDT – Módulo de Distribuição de Títulos, administrado e
operacionalizado pela CETIP.

SND

SND – Módulo Nacional de Debêntures, administrado e
operacionalizado pela CETIP.

Taxa DI-Over

Taxa média diária dos Depósitos Interfinanceiros DI de um dia, over
extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias
úteis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP, no informativo
diário disponível em sua página na internet (http://www.cetip.com.br).

Taxa Selic

Taxa média dos financiamentos diários, com lastro em títulos
federais, apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia.

Valor Nominal Unitário

Valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, qual
seja, R$1.000,00.
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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA
Esta seção contém um sumário de determinadas informações da Oferta contidas em outras partes deste
Prospecto. Este sumário não contém todas as informações da Oferta que deverão ser consideradas pelos
investidores antes de se tomar uma decisão de investir nas Debêntures. A leitura desta seção não substitui a
leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência da Companhia.
Antes de tomar uma decisão de investimento nas Debêntures, os potenciais investidores devem considerar
cuidadosamente, à luz de suas próprias situações financeiras e objetivos de investimento, todas as
informações disponíveis neste Prospecto e no Formulário de Referência da Companhia, principalmente os
fatores de risco descritos na seção “Fatores de Risco”, nas páginas 61 a 65 deste Prospecto, e nos itens “4.
Fatores de Risco” e “5. Risco de Mercado”, do Formulário de Referência da Companhia, bem como as
Demonstrações Financeiras da Companhia e suas respectivas notas explicativas.
Recomenda-se aos investidores interessados que contatem seus consultores jurídicos e financeiros antes de
investir nas Debêntures.
Companhia:

BIC Arrendamento Mercantil S.A.

Valor Mobiliário:

Debêntures simples, da espécie subordinada, não conversíveis em ações, da
quarta emissão da Companhia.

Rating:

“[●]”, atribuído pela Moody's América Latina.

Agente Fiduciário:

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade
anônima, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Avenida das Américas, n° 500, bloco 13, Grupo 205, CEP 22.640-100, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91.

Banco Mandatário:

Banco Bradesco S.A., com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na
Avenida Yara, s/n.º, Cidade de Deus, Prédio Amarelo, 2º andar, inscrito no
CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12 .

Agente Escriturador:

Banco Bradesco S.A., já qualificado acima.

Coordenador Líder:

HSBC

Coordenadores:

O Coordenador Líder e o Itaú BBA

Data de Emissão:

A data da primeira subscrição e integralização das Debêntures.

Número de Séries:

As Debêntures serão emitidas em série única.

Valor Total da Oferta:

Até R$200.000.000,00 na Data de Emissão, observado que tal montante
poderá ser objeto de aumento em virtude do exercício da opção de
distribuição das Debêntures Adicionais e das Debêntures do Lote
Suplementar.

Quantidade de Debêntures:

Serão emitidas até 200.000 Debêntures, sem considerar as Debêntures
Adicionais e as Debêntures do Lote Suplementar.

Valor Nominal Unitário:

R$1.000,00, na Data de Emissão.
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Forma, Tipo e
Conversibilidade:

As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem
emissão de cautelas ou certificados, e não serão conversíveis em ações de
emissão da Companhia.

Espécie:

As Debêntures serão da espécie subordinada.

Garantia:

As Debêntures não conterão nenhum tipo de garantia.

Distribuição e Negociação:

As Debêntures serão registradas para distribuição no mercado primário e
negociação no mercado secundário, respectivamente, (i) no SDT e no SND,
administrados e operacionalizados pela CETIP, sendo as negociações
liquidadas e as Debêntures custodiadas na CETIP; e (ii) no DDA e no Sistema
BOVESPAFIX, administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA S.A.,
sendo a liquidação financeira da Emissão e a custódia e negociação das
Debêntures processadas pela BM&FBOVESPA.

Regime de Colocação:

As Debêntures serão objeto de distribuição pública, sob regime de melhores
esforços de colocação, mediante observância do Plano de Distribuição.

Plano de Distribuição:

As Debêntures serão distribuídas publicamente ao Público Alvo, não
existindo reservas antecipadas, nem fixação de lotes máximos ou mínimos.
Os Coordenadores, com expressa anuência da Emissora, organizarão a
colocação das Debêntures perante os investidores interessados, podendo
levar em conta suas relações com clientes e outras considerações de
natureza comercial ou estratégica.
A Oferta somente terá início após a concessão do registro da Oferta pela
CVM, a publicação do Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto
Definitivo da Oferta.

Distribuição Parcial e
Montante Mínimo:

A Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial das
Debêntures, limitada a colocação de um montante mínimo de 150.000 (cento
e cinquenta mil) Debêntures, equivalentes à R$150.000.000,00 (cento e
cinquenta milhões de reais), sendo que as Debêntures que não forem
colocadas no âmbito da Oferta serão canceladas pela Emissora. Os
Coordenadores não serão responsáveis pela subscrição e integralização das
Debêntures que não sejam subscritas e integralizadas no âmbito da Oferta.
Os interessados em adquirir Debêntures no âmbito da Oferta poderão,
quando da assinatura dos respectivos boletins de subscrição de Debêntures,
condicionar sua adesão à Oferta à distribuição (i) da totalidade das
Debêntures ofertadas; ou (ii) de uma proporção ou quantidade mínima de
Debêntures, em observância ao disposto no artigo 31 da Instrução CVM n.º
400/03.
Na hipótese de não atendimento das condições referidas nas líneas (i) ou (ii)
do parágrafo anterior, ou na hipótese de não colocação do Montante
Mínimo, conforme o caso, os investidores que já tiverem subscrito e
integralizado Debêntures no âmbito da Oferta receberão da Emissora os
montantes utilizados na integralização de Debêntures, no prazo a ser
indicado no Anúncio de Início, deduzidos dos encargos e tributos devidos.
Nessas hipóteses, a Remuneração será devida da data de sua integralização
até o efetivo pagamento pela Emissora.
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Público Alvo:

As Debêntures serão colocadas junto a pessoas físicas, pessoas jurídicas,
residentes ou com sede no Brasil, clubes de investimento, fundos de
investimento, carteiras administradas, fundos de pensão, administradores de
recursos de terceiros registrados na CVM, instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central, condomínios destinados à aplicação em
carteiras de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na
BM&FBOVESPA, seguradoras, entidades de previdência complementar e de
capitalização, bem como investidores considerados institucionais ou
qualificados nos termos da Instrução CVM n.º 409/04.

Preço de Integralização e
Forma de Integralização:

O preço de integralização das Debêntures será calculado pelo Valor Nominal
Unitário. As Debêntures serão integralizadas em moeda corrente nacional, à
vista, no ato da subscrição, de acordo com os procedimentos da CETIP e/ou
da BM&FBOVESPA, conforme o caso.
O investimento em Debêntures por investidores que sejam Pessoas
Vinculadas poderá promover má formação da taxa final da Remuneração, ou
de liquidez das Debêntures no mercado secundário, neste sentido vide seção
“Fatores de Risco”, na página 61 deste Prospecto.

Destinação dos Recursos:

Os recursos líquidos captados pela Emissora na distribuição pública de
Debêntures originalmente ofertadas, após a dedução dos descontos
previstos, de comissões de distribuição e despesas estimadas a serem pagas
pela Emissora, serão destinados à realização de novos negócios de
arrendamento mercantil, conforme estratégia definida pela administração da
Emissora.
Para informações adicionais sobre a destinação dos recursos obtidos por
meio da Oferta, vide seção “Destinação dos Recursos”, na página 58 deste
Prospecto.

Prazo e Data de
Vencimento:

As Debêntures terão prazo de vencimento de 24 (vinte e quatro) meses
contados da Data de Emissão.

Remuneração:

A remuneração das Debêntures contemplará juros remuneratórios, a partir da
Data de Emissão, incidentes sobre o saldo do Valor Nominal Unitário
equivalente à variação acumulada de até 117,00% (cento e dezessete por
cento) das taxas médias dos Depósitos Interfinanceiros DI de um dia, over extra
grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) dias, calculadas e divulgadas pela CETIP, no informativo diário, disponível
em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br), sendo que a taxa final
da remuneração das Debêntures será definida em Procedimento de
Bookbuilding, observando o limite acima. A Remuneração será calculada de
forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por dias úteis decorridos,
incidentes sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures desde a
Data de Emissão até o vencimento do Período de Capitalização, de acordo com
a fórmula prevista no item “Remuneração”, na seção “Informações Relativas à
Oferta”, na página 38 deste Prospecto, bem como na Escritura de Emissão.
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Procedimento de
Bookbuilding:

Procedimento de coleta de intenções de investimento nas Debêntures, a ser
conduzido pelos Coordenadores, nos termos do artigo 23, parágrafos primeiro
e segundo, e do artigo 44 da Instrução CVM n.º 400/03, para definição da taxa
final aplicável para cálculo da Remuneração das Debêntures.
No Procedimento de Bookbuilding pode haver participação de Pessoas
Vinculadas. Caso haja participação de Pessoas Vinculadas e os
Coordenadores verifiquem excesso de demanda superior em um terço da
quantidade total de Debêntures ofertadas, em observância ao art. 55 da
Instrução CVM n.º 400/03 as ordens de Pessoas Vinculadas
serãoautomaticamente canceladas. Para descrição do risco associado à
participação de Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, vide
seção “Fatores de Risco”, na página 61 deste Prospecto.

Data de Pagamento da
Remuneração:

A data de pagamento da Remuneração coincidirá com a Data de Vencimento
das Debêntures.

Amortização Programada:

Não haverá amortização programada do Valor Nominal Unitário, o qual será
integralmente pago na Data de Vencimento, acrescido da Remuneração.

Repactuação:

As Debêntures não serão objeto de repactuação.

Aquisição Facultativa:

A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir as Debêntures em Circulação
por preço não superior ao Valor Nominal Unitário acrescido da
Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a
data do seu efetivo pagamento, observado o disposto no artigo 55, parágrafo
2º, da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures adquiridas pela Emissora
para permanência em tesouraria, nos termos deste item, se e quando
recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração das demais
Debêntures.
As Debêntures objeto desse procedimento poderão ser colocadas
novamente no mercado, canceladas a qualquer momento ou permanecer em
tesouraria da Emissora.

Resgate Antecipado:

Não haverá possibilidade de resgate antecipado das Debêntures.

Vencimento Antecipado:

A Escritura de Emissão estabelece hipóteses que ensejam o vencimento
antecipado (automático ou não) das obrigações da Companhia com relação
às Debêntures. Para análise de todos os eventos que poderão ensejar o
vencimento antecipado das Debêntures nos termos da Escritura de Emissão,
vide item “Vencimento Antecipado” na seção “Características da Oferta”, na
página 40 deste Prospecto.
Adicionalmente, para descrição do risco associado a eventual declaração de
vencimento antecipado das Debêntures, vide seção “Fatores de Risco”, na
página 61 deste Prospecto.
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Local de Pagamento:

Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela
Emissora no dia de seu respectivo vencimento por intermédio da CETIP e/ou
da BM&FBOVESPA, conforme as Debêntures estejam custodiadas na CETIP
e/ou na BM&FBOVESPA e em atendimento aos seus procedimentos, ou por
meio do Banco Mandatário das Debêntures para os titulares das Debêntures
que não estejam depositadas em custódia vinculada à CETIP e/ou à
BM&BOVESPA.

Multa e Juros Moratórios:

Ocorrendo impontualidade no pagamento, pela Emissora, de qualquer
quantia devida aos titulares de Debêntures, inclusive a Remuneração
prevista acima, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Emissora,
ficarão, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento,
sujeitos a, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial
ou extrajudicial (i) multa convencional, irredutível e não compensatória, de
2% (dois por cento) e (ii) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao
mês, ambos incidentes sobre as quantias em atraso.

Imunidade de
Debenturistas:

Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isenção
tributária, este deverá encaminhar ao Banco Mandatário e Agente
Escriturador, no prazo mínimo de 10 dias úteis antes da data prevista para
recebimento de valores relativos às Debêntures, documentação
comprobatória dessa imunidade ou isenção tributária, sob pena de ter
descontados dos seus rendimentos os valores devidos nos termos da
legislação tributária em vigor.

Inadequação do
Investimento:

A presente Oferta não é adequada aos investidores que: (i) não tenham
profundo conhecimento dos riscos envolvidos na operação ou que não
tenham acesso à consultoria especializada; e (ii) necessitem de liquidez
considerável com relação aos títulos adquiridos, uma vez que a negociação
de debêntures no mercado secundário brasileiro é restrita. Para avaliação
dos riscos associados ao investimento nas Debêntures, recomenda-se aos
investidores a leitura da seção “Fatores de Risco”, na página 61 deste
Prospecto. Sem prejuízo, os investidores deverão atentar para os demais
fatores de risco relacionados à Companhia, conforme detalhadamente
descritos nos itens “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado”, do
Formulário de Referência da Companhia.

Fatores de Risco:

Para avaliação dos riscos associados ao investimento nas Debêntures, os
investidores deverão ler a seção “Fatores de Risco”, na página 61 deste
Prospecto. Adicionalmente, para uma descrição completa de todos os riscos
associados à Companhia, os investidores deverão ler os itens “4. Fatores de
Risco” e “5. Riscos de Mercado”, do Formulário de Referência da Companhia.

Limite Legal:

A Emissão não precisa observar aos limites previstos no artigo 60 da Lei das
Sociedades por Ações, uma vez que as Debêntures são da espécie
subordinada, conforme parágrafo 4º do referido artigo.
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Cronograma da Oferta:

A Oferta seguirá o cronograma da lista abaixo:
Ordem dos
Eventos
1
2
3
4

Eventos
Assembleia Geral Extraordinária que aprovou a Oferta
Reunião do Conselho de Administração que aprovou
Características da Oferta
Protocolo do Prospecto Preliminar na ANBIMA
Publicação de fato relevante sobre o protocolo do
pedido de registro da Oferta na ANBIMA

Data prevista

(*)

18/10/2010
27/10/2010
28/10/2010
28/10/2010

Publicação do Aviso ao Mercado
5

Disponibilização do Prospecto Preliminar ao público
investidor

16/11/2010

Início das apresentações para potenciais investidores
6

Encerramento das apresentações para potenciais
investidores

23/11/2010

7

Procedimento de Bookbuilding

10/12/2010

8

Obtenção do Registro da Oferta na CVM

16/12/2010

Publicação do Anúncio de Início
9

Disponibilização do Prospecto Definitivo

17/12/2010

Início da Oferta
10
11
(*)

Quoruns de Deliberação
das Assembleias Gerais de
Debenturistas

Liquidação Financeira da Oferta
Publicação do Anúncio de Encerramento
Encerramento da Oferta

20/12/2010
21/12/2010

As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e atrasos.

Nas deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas, a cada Debênture
caberá um voto. Cada Debênture em circulação conferirá a seu titular o
direito a um voto nas Assembleias Gerais de Debenturistas, cujas
deliberações, ressalvadas as exceções previstas na Escritura de Emissão,
serão tomadas pela maioria dos presentes, sendo admitida a constituição de
mandatários, titulares de Debêntures ou não.
Observados os termos da Escritura de Emissão, as alterações relativas (i) à
Remuneração das Debêntures ou às datas de pagamento da Remuneração,
(ii) ao prazo de vencimento das Debêntures e/ou (iii) aos eventos de
vencimento antecipado, deverão ser aprovadas por Debenturistas que
representem 90% (noventa por cento) das Debêntures em Circulação.

Quorum Mínimo para
Instalação das Assembleias
Gerais de Debenturistas:

A Assembleia Geral de Debenturistas instalar-se-á, em primeira convocação,
com a presença de titulares de Debêntures que representem, no mínimo,
metade das Debêntures em Circulação e, em segunda convocação, com
qualquer número.
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Informações Adicionais:

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Companhia, as
Debêntures e a Oferta poderão ser obtidos junto à Companhia, aos
Coordenadores e à CVM, nos endereços abaixo indicados:
BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
Avenida Paulista, 1.048, 13º.andar - Bela Vista
CEP 01014-100 - São Paulo, SP
At.: Sr. Vicente Rimoli Neto
Tel.: (11) 2173-9222
Fax: (11) 2173-9579
E-mail: vicente.neto@bicbanco.com.br
Site:
http://www.bicbanco.com.br/bicbanco/media/prospecto
bicleasing_emissao_debentures_nov2010.pdf
HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3064 – 4º andar
CEP: 01451-000
São Paulo, SP
At.: Sr. Antônio Marques de Oliveira Neto
Tel.: (11) 3847-5078
Fax: (11) 3847-9856
E-mail: antonio.m.oliveira@hsbc.com.br
Site:
http://www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-suaempresa/investimento/operacoes-especiais/operacoes-especiais-maisinformacoes (neste website acessar “BIC Arrendamento Mercantil –
Prospecto da 4ª Emissão de Debêntures”)
Banco Itaú BBA S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3400 – 4º andar
CEP: 04538-132
São Paulo, SP
At.: Sr. Robson de Faria Galiano
Tel.: (11) 3708-2508
Fax: (11) 3708-2533
E-mail: rfgaliano@itaubba.com.br
Site: http://www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos.asp
(nesta página clicar em “Prospecto Preliminar da 4ª Emissão de Debêntures –
BIC Arrendamento Mercantil S.A.”)
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Rua Sete de Setembro, n.º 111, 5º andar, Rio de Janeiro, RJ
Rua Cincinato Braga, n.º 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo, SP
Site: www.cvm.gov.br – neste website acessar, em “acesso rápido”, o item
“ITR, DFP, IAN, IPE e outras Informações” e digitar “BIC Arrendamento
Mercantil” no campo disponível. Em seguida, acessar “BIC Arrendamento
Mercantil S.A.” e, posteriormente, “Prospecto de Distribuição Pública”. Neste
item, acessar “download” em “Prospecto Preliminar”.
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APRESENTAÇÃO DA COMPANHIA
Esta apresentação é apenas um resumo das informações da Companhia. As informações completas sobre a
Companhia estão no Formulário de Referência, leia-o antes de aceitar a Oferta. O Formulário de Referência
foi elaborado nos termos da Instrução CVM n.º 480/09, e encontra-se anexo a este Prospecto e disponível
para consulta nos websites da Companhia (http://www.bicbanco.com.br/bicbanco/media/fr_bicleasing_
emissao_debentures_nov2010.pdf); da CVM (http://www.cvm.gov.br - acessar "Companhias Abertas" no
item "Participantes do Mercado", no menu à esquerda; neste item acessar "ITR, DFP, IAN, IPE e outras
Informações"; neste item digitar "BIC Arrendamento Mercantil" no quadro em branco e acessar "Continuar";
neste item acessar "BIC Arrendamento Mercantil S.A."; neste item acessar “Formulário de Referência” e
neste item acessar "Consulta" ou "Download"); e da BM&FBOVESPA (http://www.bmfbovespa.com.br –
acessar “Empresas Listadas”, buscar por “BIC Arrendamento Mercantil”, clicar em “BIC Arrendamento
Mercantil S.A.”, clicar na aba “Relatórios Financeiros” e selecionar “Formulário de Referência”).
Visão Geral
A Companhia é uma sociedade por ações cujo objeto é a prática de operações de arrendamento mercantil
de bens móveis e imóveis (principalmente veículos, máquinas e equipamentos), de produção nacional,
adquiridos de terceiros para uso próprio em suas atividades. A Companhia foi constituída em 30 de
novembro de 1992 e obteve autorização para operar como sociedade de arrendamento mercantil em 10 de
março de 1993. Começou a operar efetivamente a partir do segundo semestre de 1993, tendo atingido a
marca de 396 contratos.
Em 31 de dezembro de 2009, a Companhia possuía 368 contratos, totalizando o montante de R$228,6
milhões, sendo que a composição de sua carteira era a seguinte: 52% de veículos, 34% de máquinas e
equipamentos e 14% de imóveis. Para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2010, a
Companhia possuía [•] contratos, no montante total de R$[•]milhões, sendo [•]% de veículos, [•]% de
máquinas e equipamentos e 14% de imóveis.
A Companhia é uma subsidiária integral do BicBanco, instituição financeira constituída em 29 de dezembro
de 1938, com foco no segmento de Middle Market. O BicBanco desempenha atividades de banco comercial
e banco de investimento, principalmente ofertando e desenvolvendo produtos para clientes de pequeno e
médio porte. O BicBanco conta com 42 pontos de atendimento ativos e está estrategicamente presente nas
principais cidades do País. O BicBanco mantém uma agência em Grand Cayman, que atua na captação de
recursos e oferece serviços de private banking a seus clientes.
Em 17 de setembro de 2007, o BicBanco obteve registro de companhia aberta junto a CVM. Atualmente, o
BicBanco é controlado pela Gemini Holding S.A. (diretamente), pela Primus Holding S.A. (indiretamente, por
meio da BIC Corretora de Câmbio e Valores S.A.) e, diretamente, por alguns membros da família Bezerra de
Menezes. A família Bezerra de Menezes atualmente detém direta e indiretamente 98,2% das ações do
BicBanco com direito a voto e 69,5% de seu capital total.
Em 16 de novembro de 1995, a Companhia obteve o registro de companhia aberta junto à CVM, sob o n.º
15121.
Em julho de 2008, a Companhia realizou uma distribuição pública de 10.500 debêntures subordinadas e não
conversíveis em ações, as quais somaram o montante de R$105,0 milhões. Para maiores informações sobre
a referida distribuição pública de debêntures, vide item “18.” do Formulário de Referência, que trata do
valores mobiliários de emissão da Companhia.
Em 2008, a Companhia transferiu sua sede social para a Cidade de Barueri no Estado de São Paulo.
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Sumário das Atividades da Companhia
A Companhia foi constituída para realizar operações de arrendamento mercantil de veículos comerciais,
maquinário industrial e equipamentos. Os contratos de arrendamento mercantil da Companhia são
estruturados para coincidir com os financiamentos obtidos pela Companhia. O financiamento da Companhia
é derivado principalmente de emissões de debêntures no mercado doméstico.
Em suas operações de arrendamento mercantil a Companhia garante a seus clientes direitos de uso e posse
de um determinado bem móvel ou imóvel, concedendo aos mesmos ao final do contrato de arrendamento
mercantil a opção de renovar o contrato, retornar ou adquirir o bem objeto do arrendamento, pagando
neste caso o valor da opção de compra avençado no instrumento contratual.
O leasing financeiro é o tipo mais comum de operação de arrendamento mercantil realizado pela
Companhia. Nessas operações, a Companhia arrenda um bem por um prazo fixo, com pagamentos
periódicos que amortizam o capital investido na operação. O bem é previamente escolhido pelos clientes da
Companhia e o contrato é irrevogável.
Existem outras modalidades de arrendamento menos usuais que as citadas anteriormente. Dentre essas
modalidades menos usuais, a Companhia realiza operações de lease-back, na quais a Companhia compra o
bem de um cliente e o arrenda simultaneamente para o mesmo. A Companhia realiza, ainda, operações de
leasing imobiliário.
Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia
Estrutura Material e Agências
A Companhia utiliza a estrutura material e de pessoal do Bicbanco, bem como a rede de agências de seu
Acionista Controlador, para atender suas necessidades operacionais e para distribuir seus produtos.
Decisões de seu Acionista Controlador no sentido de modificar sua estrutura material e de pessoal ou sua
rede de agências poderão afetar adversamente os negócios e resultados da Companhia.
A concentração de operações da Companhia em setores ou em bens de baixa liquidez pode sujeitar a
Companhia a perdas
A Companhia adota uma política de concessão de crédito baseada na capacidade de pagamento, histórico,
restrições e perspectiva de geração de receitas dos arrendatários, bem como de diversificação do risco de
crédito, como maneira de garantir a sua boa liquidez.
A concentração de operações em setores ou em bens de baixa liquidez pode sujeitar a Companhia a perdas.
Em 30 de setembro de 2010, a carteira de clientes da Companhia era composta por [●]% de pessoas físicas e
[●]% de pessoas jurídicas. Relativamente às pessoas jurídicas, [●]% estão alocadas para o setor de indústria,
[●]% para o setor de comércio e [●]% para o setor de serviços.
Aplicação dos Recursos Captado.
Enquanto não forem aplicados para o financiamento de operações de arrendamento mercantil, os recursos
captados pela Companhia, inclusive por meio de Emissão, devem ser aplicados em títulos de emissão de
instituições financeiras e em outras modalidades admitidas pela regulamentação em vigor,
preferencialmente de emissão do Bicbanco. Caso a carteira da Companhia não apresente o crescimento
esperado, a remuneração dos recursos da Companhia com tais aplicações poderá ser inferior àquela obtida
com operações de arrendamento mercantil, afetando adversamente seu resultado e sua capacidade
financeira.
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Risco de Crédito
As operações de leasing envolvem a análise de crédito dos clientes das companhias que realizam operações
de arrendamento mercantil. Caso o País venha a atravessar situações macroeconômicas adversas no futuro,
o risco de crédito dos clientes das companhias que realizam operações de arrendamento mercantil pode vir
a deteriorar-se rapidamente, comprometendo, assim, os resultados dessas companhias.
O Setor de atuação da Companhia é altamente competitivo
Desde o início do Plano Real, quando a redução na inflação reduziu a rentabilidade das instituições
financeiras em decorrência da menor apropriação dos ganhos inflacionários, o setor financeiro nacional vem
experimentando um contínuo processo de concentração e consolidação. Os últimos anos, particularmente,
foram marcados pela entrada de grandes bancos internacionais no mercado nacional, geralmente pela
aquisição de instituições financeiras com grandes redes de agências que lhes conferiram escala na atividade
de varejo.
A presença desses novos participantes e de grandes grupos estrangeiros, aliada ao maior número de
instituições atuando nacionalmente e à migração progressiva das instituições de menor porte para nichos
especializados, contribuem para um acirramento da concorrência no setor financeiro. Alguns desses
participantes captam recursos a taxas mais baixas e prazos mais longos que a Companhia, podendo,
conseqüentemente, oferecer taxas mais atrativas aos arrendatários. Esses concorrentes utilizam-se de sua
ampla rede de agências bancárias para captar clientes e manter relacionamentos comerciais com potenciais
ou atuais clientes da Companhia. Além da concorrência acirrada em seu setor de atuação, a Companhia
sofre ainda com a concorrência de outros produtos financeiros, tal como crédito direto ao consumidor.
Assim sendo, caso os concorrentes da Companhia comecem a oferecer taxas menores e prazos maiores aos
arrendatários ou os arrendatários optem por instrumentos de financiamento alternativos ao arrendamento
mercantil, a Companhia poderá ter que reduzir os spreads de suas operações para manter sua participação
no mercado. Esses efeitos poderão, em conjunto ou isoladamente, afetar negativamente os resultados da
Companhia.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

BIC Arrendamento Mercantil S.A., constituída sob a forma
de sociedade anônima, devidamente inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 69.720.910/0001-45, com seus atos constitutivos
arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São
Paulo sob o NIRE 35300362543.

Data e número de registro na CVM como
companhia aberta

Registro obtido em 16 de novembro de 1995, sob n.º
15121.

Sede

Alameda Rio Negro, nº 161 – Loja 3, Edifício West Point,
Alphaville, Centro Empresarial, CEP: 06455-020, Barueri –
SP.

Objeto Social

A Companhia tem como objeto social a prática de
operações de arrendamento mercantil em geral, inclusive,
a importação e exportação de bens móveis e imóveis,
peças, acessórios e componentes, com o tratamento
tributário previsto na legislação e normativos em vigor, nos
termos de seu Estatuto Social.

Diretoria de Relações com Investidores /
Atendimento aos acionistas da Companhia

A Diretoria de Relações com Investidores da Companhia
localiza-se na Avenida Paulista, n.º 1048, 13º Andar,
Cerqueira Cesar, São Paulo, SP, Brasil, CEP: 01310-100. O
Diretor de Relações com Investidores é o Sr. José Bezerra
de Menezes. O telefone do departamento de relações com
investidores é (11) 2173-9153, o fax é (11) 2173-9277 e o email é controladoria@bicbanco.com.br.

Auditores Independentes

KPMG Auditores Independentes, localizada na Rua Doutor
Renato Paes de Barros nº 33, CEP: 04530-904, Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, Tel.: 11 2183-8300, Fax: 11
2183-8300.

Jornais utilizados pela Companhia

A Companhia divulga suas informações no Diário Oficial do
Estado de São Paulo e no jornal “Diário do Comércio,
Indústria & Serviços”, onde também serão divulgadas as
informações referentes à presente Oferta.

Website da Companhia

http://www.bicbanco.com.br.
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ADMINISTRADORES DA COMPANHIA
Informações detalhadas sobre a Companhia, seus resultados, negócios e operações, nos termos solicitados pelo
Anexo III da Instrução CVM n.º 400/03, itens 4 (parte) a 7, poderão ser encontradas no Formulário de Referência,
elaborado nos termos da Instrução CVM n.º 480/09, que se encontra anexo a este Prospecto e disponível para
consulta nos websites da Companhia (http://www.bicbanco.com.br/bicbanco/media/fr_bicleasing_emissao_
debentures_nov2010.pdf); da CVM (http://www.cvm.gov.br - acessar "Companhias Abertas" no item
"Participantes do Mercado", no menu à esquerda; neste item acessar "ITR, DFP, IAN, IPE e outras Informações";
neste item digitar "BIC Arrendamento Mercantil" no quadro em branco e acessar "Continuar"; neste item acessar
"BIC Arrendamento Mercantil S.A."; neste item acessar “Formulário de Referência” e neste item acessar
"Consulta" ou "Download"); e da BM&FBOVESPA (http://www.bmfbovespa.com.br – acessar “Empresas
Listadas”, buscar por “BIC Arrendamento Mercantil”, clicar em “BIC Arrendamento Mercantil S.A.”, clicar na aba
“Relatórios Financeiros” e selecionar “Formulário de Referência”). Informações adicionais sobre a Companhia, as
Debêntures e/ou sobre a Oferta podem ser obtidas junto à Companhia, no seguinte endereço:
BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
Avenida Paulista, 1.048, 13º.andar - Bela Vista
CEP 01014-100 - São Paulo, SP
At.: Sr. Vicente Rimoli Neto
Tel.: (11) 2173-9222
Fax: (11) 2173-9579
E-mail: vicente.neto@bicbanco.com.br
Site: http://www.bicbanco.com.br/bicbanco/media/prospecto bicleasing_emissao_debentures_nov2010.pdf

COORDENADORES
Informações adicionais sobre a Oferta e/ou as Debêntures poderão ser obtidas junto aos Coordenadores, no
seguinte endereço:
HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3064 – 4º andar
CEP: 01451-000
São Paulo, SP
At.: Sr. Antônio Marques de Oliveira Neto
Tel.: (11) 3847-5078
Fax: (11) 3847-9856
E-mail: antonio.m.oliveira@hsbc.com.br
Site:
http://www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-sua-empresa/investimento/operacoesespeciais/operacoes-especiais-mais-informacoes (neste website acessar “BIC Arrendamento Mercantil –
Prospecto da 4ª Emissão de Debêntures”).
Banco Itaú BBA S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3400 – 4º andar
CEP: 04538-132
São Paulo, SP
At.: Sr. Robson de Faria Galiano
Tel.: (11) 3708-2508
Fax: (11) 3708-2533
E-mail: rfgaliano@itaubba.com.br
Site: http://www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos.asp (nesta página clicar em “Prospecto
Preliminar da 4ª Emissão de Debêntures – BIC Arrendamento Mercantil S.A.”)
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AGENTE FIDUCIÁRIO
O Agente Fiduciário pode ser contatado no seguinte endereço:
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida das Américas, nº 500, bloco 13, sala 205 – Barra da Tijuca
CEP 22.640-100 – Rio de Janeiro, RJ
At: Gustavo Dezouzart Teixeira Pinto / Maria Carolina Vieira Abrantes
Tel.: (21) 3514-0000
Fax: (21) 3514-0099
E-mail: gustavo@oliveiratrust.com.br / agente@oliveiratrust.com.br
BANCO MANDATÁRIO E AGENTE ESCRITURADOR
O Banco Mandatário e o Agente Escriturador poderão ser contatados nos seguintes endereços:
Banco Bradesco S.A.
Av. Yara, s/n – Cidade de Deus – Prédio Amarelo – 2º andar
CEP: 06029-900 – Osasco, SP
At. Departamento de Ações e Custódia - DAC
Telefone: (11) 3684-4522
Fax: (11) 3684-5645
E-mail: bradescocustodia@bradesco.com.br
Internet: www.bradesco.com.br

ASSESSORES LEGAIS DA COMPANHIA
Os assessores legais da Companhia podem ser contatados no seguinte endereço:
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.144, 11º andar – CEP: 01451-000 – São Paulo, SP
At.: Sr. Nei Schilling Zelmanovits
Tel.: (11) 3150-7084
Fax: (11) 3150-7071
E-mail: nsz@machadomeyer.com.br

ASSESSORES LEGAIS DOS COORDENADORES
Os assessores legais dos Coordenadores podem ser contatados no seguinte endereço:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, n.º 447
CEP: 01403-001 – São Paulo, SP
At.: Sr. José Eduardo Carneiro Queiroz
Tel: (11) 3147-7634
Fax: (11) 3147-7770
E-mail: jeduardo@mattosfilho.com.br
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AUDITORES INDEPENDENTES
KPMG Auditores Independentes
At.: Sr. Alberto Spilborghs Neto
Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 33
CEP: 04530-904, São Paulo, SP
Tel.: (11) 2183-8300
Fax: (11) 2183-8300
Email: aspilborghs@kpmg.com.br

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM
Rua Sete de Setembro, n.º 111, 5º andar, Rio de Janeiro, RJ
Rua Cincinato Braga, n.º 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo, SP
Site: www.cvm.gov.br – neste website acessar, em “acesso rápido”, o item “ITR, DFP, IAN, IPE e outras
Informações” e digitar “BIC Arrendamento Mercantil” no campo disponível. Em seguida, acessar “BIC
Arrendamento Mercantil S.A.” e, posteriormente, “Prospecto de Distribuição Pública”. Neste item, acessar
“download” em “Prospecto Preliminar”.

CETIP S.A. – BALCÃO ORGANIZADO DE ATIVOS E DERIVATIVOS
Avenida República do Chile, n.º 230, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.° 1.663, 1° andar, São Paulo, SP
Site: www.cetip.com.br/informacao_tecnica/prospectos_debentures.asp – neste website, acessar o
“Preliminar” no link ao lado do nome “BIC Arrendamento Mercantil S.A.”.

BM&F BOVESPA S.A. – BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
Site: www.bmfbovespa.com.br - neste website acessar na página inicial “Empresas Listadas” e digitar “Bic
Arrendamento Mercantil S.A.” no campo disponível. Em seguida acessar “BIC Arrendamento Mercantil S.A.”
e, posteriormente, “Relatórios Financeiros”. Acessar “Prospecto de Distribuição Pública”. No website acessar
“Prospecto de Distribuição Pública”.

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM N.º 400/03
As declarações de veracidade da Companhia e do Coordenador Líder, nos termos do artigo 56 da Instrução
CVM 400, encontram-se anexas a este Prospecto, nas páginas 99 a 103.
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA
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CARACTERÍSTICAS DA OFERTA
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
O capital social da Companhia é de R$98.000.000,00, totalmente integralizado, sendo composto por
98.000.000 ações ordinárias, nominativas e escriturais.
ACIONISTAS DETENTORES DE MAIS DE 5% DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA
O BicBanco, que possui 97.999.976 ações ordinárias, nominativas e escriturais da Companhia,
representativas de 99,99% de seu capital social, atualmente é o único acionista que detém ações da
Companhia representativas de mais de 5% de seu capital social.

LIMITE LEGAL DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES
A Emissão não precisa observar aos limites previstos no artigo 60 da Lei das Sociedades por Ações, uma vez
que as Debêntures são da espécie subordinada, conforme parágrafo 4º do referido artigo.

AUTORIZAÇÕES SOCIETÁRIAS
A Emissão e a Oferta foram aprovadas pela (i) Assembleia Geral Extraordinária da Emissora realizada em 18
de outubro de 2010, cuja ata foi arquivada na JUCESP em [●] de [●] de 2010, sob nº [●], e publicada no
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Diário do Comércio, Indústria & Serviços”, em
[●] de [●] de 2010; e (ii) Reunião do Conselho de Administração realizada em [●] de [●] de 2010, cuja ata foi
arquivada na JUCESP em [●] de [●] de 2010, sob nº [●], e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo
e no jornal “Diário do Comércio, Indústria & Serviços”, em [●] de [●] de 2010.

REQUISITOS
A Emissão será registrada perante a CVM na forma da Lei n.º 6.385/76, da Lei das Sociedades por Ações, da
Instrução CVM n.º 400/03, e demais disposições legais, regulamentares e auto-regulatórias aplicáveis. O
registro da Oferta será requerido por meio do procedimento simplificado instituído pela Instrução CVM n.º
471/08, sendo a Oferta previamente submetida à análise da ANBIMA e da CVM, por meio do convênio
firmado entre CVM e ANBIMA, e em observância ao disposto no “Código ANBIMA de Regulação e Melhores
Práticas para as Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”.

QUANTIDADE DE DEBÊNTURES E NÚMERO DE SÉRIES
Serão emitidas até 200.000 Debêntures, a serem alocadas totalmente numa única série, sem considerar as
eventuais Debêntures Adicionais e as Debêntures do Lote Suplementar.

DEBÊNTURES ADICIONAIS E DEBÊNTURES DO LOTE SUPLEMENTAR
Para os fins do disposto no artigo 14, parágrafo segundo, da Instrução CVM n.º 400/03, a quantidade de
Debêntures a ser distribuída no âmbito da Oferta poderá ser aumentada à critério da Emissora, em comum
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acordo com os Coordenadores, exclusivamente na data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, em
até 20% (vinte por cento) da quantidade de Debêntures originalmente ofertada, excluídas eventuais
Debêntures do Lote Suplementar.
Para os fins do disposto no artigo 24 da Instrução CVM n.º 400/03, em havendo demanda por parte dos
investidores que a justifique, a Emissora poderá conceder aos Coordenadores a opção para distribuição de
Debêntures do Lote Suplementar correspondente a, no máximo, 15% (quinze por cento) da quantidade de
Debêntures originalmente ofertada, excluídas eventuais Debêntures Adicionais.
Conforme estipulado no Contrato de Distribuição, caso os Coordenadores decidam exercer a opção das
Debêntures do Lote Suplementar, os mesmos deverão enviar comunicação, previamente e por escrito, à
Emissora neste sentido, a qual decidirá, em comum acordo com os Coordenadores, sobre a conveniência da
opção pelas Debêntures do Lote Suplementar.
A eventual colocação das Debêntures Adicionais e/ou das Debêntures do Lote Suplementar observará as
mesmas condições e preço das Debêntures inicialmente ofertadas e será conduzida também sob o regime
de melhores esforços, nos termos do Contrato de Distribuição.

VALOR NOMINAL UNITÁRIO E VALOR TOTAL DA EMISSÃO
As Debêntures terão Valor Nominal Unitário, na Data de Emissão, de R$1.000,00, perfazendo o montante
total de até R$200.000.000,00, observado que tal montante poderá ser objeto de aumento em virtude do
exercício da opção de distribuição das Debêntures Adicionais e das Debêntures do Lote Suplementar.
O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será objeto de atualização ou correção por qualquer índice,
sendo remunerado na forma prevista no item “Remuneração” abaixo.

DATA DE EMISSÃO
Para todos os efeitos legais, a Data de Emissão das Debêntures será data da primeira subscrição e
integralização das Debêntures.

FORMA, CONVERSIBILIDADE E COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE DAS DEBÊNTURES
As Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia. As Debêntures serão emitidas
sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de cautelas ou certificados. Para todos os fins e efeitos, a
titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato da conta de depósito emitido pelo Agente
Escriturador, na qualidade de instituição financeira responsável pela escrituração das Debêntures.
Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato expedido
pela CETIP, em nome do titular da Debênture quando as Debêntures estiverem depositadas no SND. Para as
Debêntures depositadas na BM&FBOVESPA, será emitido, pela BM&FBOVESPA, extrato de custódia, em
nome do titular da Debênture, que será igualmente reconhecido como comprovante de titularidade das
Debêntures.

ESPÉCIE
As Debêntures serão da espécie subordinada.
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GARANTIAS
As Debêntures não conterão nenhum tipo de garantia, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por
Ações.

DISTRIBUIÇÃO E NEGOCIAÇÃO
As Debêntures serão registradas para distribuição no mercado primário e negociação no mercado
secundário, respectivamente, (i) no SDT e no SND, administrados e operacionalizados pela CETIP, sendo as
negociações liquidadas e as Debêntures custodiadas na CETIP; e (ii) no DDA e no Sistema BOVESPAFIX
(ambiente de negociação de ativos de renda fixa), administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA,
sendo a liquidação financeira da Emissão e a custódia e negociação das Debêntures processadas pela
BM&FBOVESPA.

PÚBLICO ALVO
As Debêntures serão colocadas junto a pessoas físicas, pessoas jurídicas, residentes ou com sede no Brasil,
clubes de investimento, fundos de investimento, carteiras administradas, fundos de pensão,
administradores de recursos de terceiros registrados na CVM, instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central, condomínios destinados à aplicação em carteiras de títulos e valores mobiliários registrados
na CVM e/ou na BM&FBOVESPA, seguradoras, entidades de previdência complementar e de capitalização,
bem como investidores considerados institucionais ou qualificados nos termos da Instrução CVM n.º 409/04.

PREÇO DE INTEGRALIZAÇÃO E FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO
O preço de integralização das Debêntures será o seu Valor Nominal Unitário. As Debêntures serão
integralizadas em moeda corrente nacional, à vista, no ato da subscrição, de acordo com os procedimentos
da CETIP e/ou da BM&FBOVESPA, conforme o caso.
O investimento em Debêntures por investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover má
formação da taxa final da Remuneração, ou de liquidez das Debêntures no mercado secundário, neste
sentido vide seção “Fatores de Risco”, na página 61 deste Prospecto.

PRAZO E DATA DE VENCIMENTO
As Debêntures têm prazo de vigência de 24 meses contados da Data de Emissão.

PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING
Os Coordenadores realizarão coleta de intenções de investimento nas Debêntures, nos termos do artigo 23,
parágrafos primeiro e segundo, e do artigo 44 da Instrução CVM n.º 400, para definição da taxa final
aplicável para cálculo da Remuneração.
No Procedimento de Bookbuilding poderá haver participação de Pessoas Vinculadas. Caso haja participação
de Pessoas Vinculadas e os Coordenadores verifiquem excesso de demanda superior em um terço da
quantidade total de Debêntures ofertadas, em observância ao art. 55 da Instrução CVM n.º 400/03 as
ordens de Pessoas Vinculadas serão automaticamente canceladas.
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Para descrição do risco associado à participação de Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding,
vide seção “Fatores de Risco”, na página 61 deste Prospecto.

REMUNERAÇÃO
A remuneração das Debêntures contemplará juros remuneratórios, a partir da Data de Emissão, incidentes
sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, equivalentes à variação acumulada de até 117,00% (cento e
dezessete por cento) das taxas médias dos Depósitos Interfinanceiros DI de um dia, over extra grupo,
expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, calculadas e divulgadas
pela CETIP, no informativo diário, disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br), sendo
que a taxa final da remuneração das Debêntures será definida em Procedimento de Bookbuilding,
observando o limite acima. A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata
temporis por dias úteis decorridos, incidentes sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures
desde a Data de Emissão até o vencimento do Período de Capitalização de acordo com a fórmula abaixo:
J = VNe x (FatorDI – 1)
onde:

J
Valor dos juros remuneratórios devidos ao final do Período de Capitalização, calculado com 6 (seis)
casas decimais sem arredondamento;
VNe
Valor Nominal Unitário não amortizado da Debênture, informado/calculado com 6 (seis) casas
decimais, sem arredondamento;
FatorDI produtório das Taxas DI-Over com uso do percentual aplicado, da data de início de capitalização,
inclusive, até a data de cálculo exclusive, com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da
seguinte forma:

onde:

n
p 

Fator DI = ∏ 1 + TDI k ×

100 
k =1 

n

Número total de Taxas DI-Over consideradas na atualização do ativo, sendo "n" um número inteiro;

p

Percentual a ser aplicado sobre a Taxa DI, informado com 2 (duas) casas decimais;

Taxa DI-Over, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com arredondamento, da
TDIk
seguinte forma;
1

 DI
 252
TDI k =  k + 1 − 1
 100

onde:
DIk
Taxa DI-Over de ordem k, divulgada pela CETIP, válida por 1 (um) dia útil (overnight), utilizada com 2
(duas) casas decimais;
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Observações:




1) O fator resultante da expressão 1 + TDI k ×

p 
 é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais,
100 

sem arredondamento.




2) Efetua-se o produtório dos fatores diários 1 + TDI k ×

p 
 , sendo que a cada fator diário
100 

acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e
assim por diante até o último considerado.
3) Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante “Fator DI” com 8 (oito) casas
decimais, com arredondamento.
4) A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pela entidade
responsável pelo seu cálculo.
O período de capitalização da Remuneração é o intervalo de tempo que se inicia na Data de Emissão,
inclusive, e termina na Data de Vencimento.
Caso a Taxa DI-Over não esteja disponível quando da apuração da Remuneração, será aplicada a última Taxa
DI-Over aplicável que estiver disponível naquela data, não sendo devidas quaisquer compensações
financeiras, tanto por parte da Emissora quanto por parte dos Debenturistas, quando da divulgação da Taxa
DI-Over aplicável.
Na ausência da apuração e/ou divulgação da Taxa DI-Over por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis, de
extinção da Taxa DI-Over, ou de impossibilidade de aplicação por imposição legal ou determinação judicial,
será aplicada automaticamente no lugar da Taxa DI-Over a Taxa Selic.
Na impossibilidade de aplicação da Taxa Selic, conforme referido acima, será convocada pelo Agente
Fiduciário Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos
contados da data do evento que der causa à convocação da referida Assembleia Geral de Debenturistas,
para deliberar, de comum acordo com a Emissora, a nova taxa de juros referencial da Remuneração,
devendo as Debêntures ser remuneradas nos mesmos níveis anteriores. Caso não haja acordo sobre a nova
taxa de juros referencial da Remuneração entre a Emissora e Debenturistas representando, no mínimo,
90% (noventa por cento) das Debêntures em Circulação, a Emissora optará, a seu exclusivo critério, por uma
das alternativas a seguir estabelecidas, obrigando-se a Emissora a comunicar por escrito ao Agente
Fiduciário, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da data da realização da respectiva
Assembleia Geral de Debenturistas, qual a alternativa escolhida:
(i)
a Emissora deverá adquirir a totalidade das Debêntures em Circulação, no prazo de 30
(trinta) dias corridos contados da data da realização da respectiva Assembleia Geral de
Debenturistas, pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração devida até a data da
efetiva aquisição, calculada pro rata temporis, a partir da Data de Emissão. As Debêntures adquiridas
nos termos deste item (i) serão canceladas pela Emissora. Nesta alternativa, para cálculo da
Remuneração das Debêntures a serem adquiridas, para cada dia do período em que ocorra a
ausência de taxas, será utilizada a última Taxa DI-Over divulgada oficialmente; ou
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(ii)
a Emissora deverá amortizar a totalidade das Debêntures em Circulação, em cronograma a
ser estipulado pela Emissora, cuja data final de pagamento da Remuneração não excederá a Data de
Vencimento. Nesta alternativa, durante o prazo de amortização das Debêntures pela Emissora (a)
todos os Debenturistas receberão o pagamento na mesma proporção e (b) a periodicidade do
pagamento da Remuneração será a mesma, até a amortização integral das Debêntures. Neste caso,
será utilizada uma taxa de remuneração definida pelos Debenturistas e apresentada à Emissora na
Assembleia Geral de Debenturistas. Caso a respectiva taxa de remuneração seja referenciada em
prazo diferente de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, essa taxa deverá ser ajustada de
modo a refletir a base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis.
A Escritura de Emissão será objeto de aditamento para contemplar a taxa final aplicável para cálculo da
Remuneração das Debêntures.

DATAS DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO
A data de pagamento da Remuneração coincidirá com a Data de Vencimento das Debêntures.

AMORTIZAÇÃO PROGRAMADA
Não haverá amortização programada do Valor Nominal Unitário das Debêntures, o qual será integralmente
pago na Data de Vencimento, acrescido da Remuneração.

REPACTUAÇÃO
As Debêntures não serão objeto de repactuação.

AQUISIÇÃO FACULTATIVA
A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir as Debêntures em Circulação por preço não superior ao
Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão,
até a data do seu efetivo pagamento, observado o disposto no artigo 55, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades
por Ações. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria, nos termos deste item,
se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração das demais Debêntures.
As Debêntures objeto desse procedimento poderão ser colocadas novamente no mercado, canceladas a
qualquer momento ou permanecer em tesouraria da Emissora.

RESGATE ANTECIPADO
As Debêntures não serão objeto de resgate antecipado.

VENCIMENTO ANTECIPADO
O Agente Fiduciário poderá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes da Escritura
de Emissão e exigir o imediato pagamento pela Emissora do Valor Nominal Unitário das Debêntures em
Circulação, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a data do
seu efetivo pagamento, na ocorrência das seguintes hipóteses:
(a) falta de pagamento, pela Emissora, de qualquer obrigação pecuniária relacionada às
Debêntures, não sanada no prazo de 2 (dois) dias úteis contados de seu vencimento;
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(b) descumprimento, pela Emissora ou de sua controladora, de qualquer obrigação não
pecuniária relacionada às Debêntures prevista na Escritura de Emissão, não sanada no
prazo de 20 (vinte) dias corridos da comunicação do referido descumprimento: (i) pela
Emissora ao Agente Fiduciário, ou (ii) pelo Agente Fiduciário ou por qualquer terceiro à
Emissora, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que esse prazo não se aplica às
obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo específico;
(c) provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas ou enganosas, em qualquer aspecto
relevante, quaisquer das declarações pela Emissora nos documentos relacionados à
Emissão;
(d) extinção, liquidação, dissolução, insolvência, pedido ou decretação de intervenção
administrativa ou liquidação extrajudicial pelo Banco Central do Brasil, pedido de autofalência, pedido de falência não elidido no prazo legal ou decretação de falência da
Emissora, ou de qualquer de seus acionistas controladores;
(e) distribuição de dividendos, pagamento de juros sobre o capital próprio ou a realização de
quaisquer outros pagamentos a seus acionistas, caso a Emissora esteja em mora com
qualquer de suas obrigações a serem estabelecidas na Escritura de Emissão, ressalvado,
entretanto, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no artigo 202 da Lei
das Sociedades por Ações;
(f) transformação da Emissora em sociedade limitada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei
das Sociedades por Ações;
(g) não cumprimento de qualquer decisão final e irrecorrível contra a Emissora ou qualquer
de seus acionistas controladores, em valor unitário ou agregado superior a R$6.500.000,00
(seis milhões e quinhentos mil reais) ou 10% (dez por cento) do Patrimônio Líquido da
Emissora, o que for maior, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data estipulada
para pagamento;
(h) realização de redução de capital social da Emissora com outra finalidade que não a
absorção de prejuízos, após a data de registro da Emissão junto à CVM, sem que haja
anuência prévia dos titulares das Debêntures;
(i) inadimplemento ou vencimento antecipado, de quaisquer obrigações financeiras a que
estejam sujeitos a Emissora ou qualquer de seus acionistas controladores, no mercado
local ou internacional em valor, individual ou agregado, superior a R$6.500.000,00 (seis
milhões e quinhentos mil reais) ou 10% (dez por cento) do Patrimônio Líquido da Emissora,
o que for maior;
(j) protesto de títulos contra a Emissora ou qualquer de seus acionistas controladores em
valor individual ou agregado superior a R$6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil
reais) ou 10% (dez por cento) do Patrimônio Líquido da Emissora, o que for maior, por cujo
pagamento a Emissora ou qualquer de acionistas controladores seja responsável, salvo se,
no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do referido protesto, seja validamente
comprovado pela Emissora que (i) o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de terceiros;
(ii) o protesto for cancelado, ou ainda, (iii) forem prestadas garantias em juízo;
(k) transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, pela
Emissora das obrigações a serem assumidas na Escritura de Emissão, sem a prévia
anuência dos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas
especialmente convocada para este fim;
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(l) alteração no controle acionário, direto ou indireto, da Emissora, sem que tenha sido
previamente aprovada pelos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de
Debenturistas especialmente convocada para esse fim; e
(m) ocorrência de incorporação da Emissora por quaisquer terceiros, e/ou realização pela
Emissora, de fusão, cisão ou qualquer forma de reorganização societária envolvendo a
Emissora que não tenha sido previamente aprovada pelos Debenturistas reunidos em
Assembleia Geral de Debenturistas especialmente convocada para esse fim.
Os eventos a que se referem os subitens (a), (b), (g), (i) e (j) acima somente serão considerados eventos de
vencimento antecipado para os fins da Escritura de Emissão, ensejando a adoção dos procedimentos
descritos abaixo, após o final do prazo neles referidos.
O valor de R$6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) a que se referem os itens (g), (i) e (j) não
será reajustado ou corrigido.
Os eventos previstos nas alíneas (a), (b), (d), (e), (f), (g), (i) e (j) deste item acima serão hipóteses de
vencimento antecipado automático das Debêntures, independente de qualquer consulta aos titulares das
Debêntures, aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, eventos estes que deverão ser imediatamente
informados ao Agente Fiduciário pela Emissora ou pelos Debenturistas. Neste caso, o Agente Fiduciário
deverá declarar vencidas todas as obrigações decorrentes das Debêntures e exigir o pagamento do que for
devido; ou ocorrendo os demais eventos previstos nas alíneas acima, a Data de Vencimento Antecipado das
Debêntures será a data em que se realizar a Assembleia Geral de Debenturistas de que trata o parágrafo
abaixo, se tal assembleia aprovar o vencimento antecipado das Debêntures.
Na ocorrência de quaisquer dos eventos previstos neste item, com exceção dos eventos previstos nas
alíneas (a), (b), (d), (e), (f), (g), (i) e (j), o Agente Fiduciário deverá convocar, em até 5 (cinco) dias úteis
contados da data em que tiver ciência do referido evento ou do fim do período de cura, conforme o caso,
Assembleia Geral de Debenturistas para deliberar sobre a eventual declaração do vencimento antecipado
das Debêntures.
Na Assembleia Geral de Debenturistas mencionada no parágrafo acima, que será instalada observadas as
disposições do item “Assembleia Geral de Debenturistas” deste Prospecto, os Debenturistas poderão optar,
por deliberação de Debenturistas que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das
Debêntures em Circulação, por não declarar antecipadamente vencidas as Debêntures.
Na hipótese (i) de não instalação da Assembleia Geral de Debenturistas mencionada acima, por falta de
quorum, ou (ii) de não ser aprovado o exercício da faculdade prevista no parágrafo acima por Debenturistas
que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação, o Agente
Fiduciário deverá declarar o vencimento antecipado das Debêntures.
Em caso de declaração do vencimento antecipado das Debêntures pelo Agente Fiduciário, a Emissora
obriga-se a efetuar o pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures em Circulação acrescido da
Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento, e de
quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos da Escritura da Emissão, em até
10 (dez) dias úteis contados da comunicação por escrito a ser enviada pelo Agente Fiduciário à Emissora, a
qual será encaminhada em até 2 (dois) dias contados da Data de Vencimento Antecipado, nos termos da
Cláusula Nona da Escritura de Emissão, sob pena de, em não o fazendo, ficar obrigada, ainda, ao pagamento
dos encargos moratórios previstos no item “Multa e Juros Remuneratórios” abaixo.
As Debêntures objeto do procedimento descrito nos parágrafos acima serão obrigatoriamente canceladas
pela Emissora.
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MULTA E JUROS MORATÓRIOS
Ocorrendo impontualidade no pagamento, pela Emissora, de qualquer quantia devida aos titulares de
Debêntures, inclusive a Remuneração prevista acima, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela
Emissora, ficarão, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, sujeitos a,
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (i) multa convencional,
irredutível e não compensatória, de 2% (dois por cento) e (ii) juros moratórios à razão de 1% (um por cento)
ao mês, ambos incidentes sobre as quantias em atraso.

DECADÊNCIA DOS DIREITOS AOS ACRÉSCIMOS
Sem prejuízo do disposto no item “Multa e Juros Moratórios” acima, o não comparecimento do titular de
Debêntures para receber o valor correspondente a qualquer das obrigações pecuniárias devidas pela
Emissora nas datas previstas na Escritura de Emissão ou em comunicado publicado pela Emissora não lhe
dará direito ao recebimento de qualquer acréscimo relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe
assegurado, todavia, o direito adquirido até a data do respectivo vencimento.

LOCAL DE PAGAMENTO
Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia no dia de seu respectivo
vencimento por intermédio da CETIP e da BM&FBOVESPA, conforme as Debêntures estejam custodiadas na
CETIP ou na BM&FBOVESPA e seguindo seus respectivos procedimentos, ou por meio do Banco Mandatário
das Debêntures para os titulares de Debêntures que não estejam depositadas em custódia vinculada à CETIP
ou BM&FBOVESPA.

PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS
Considerar-se-ão automaticamente prorrogados até o primeiro dia útil subsequente, sem acréscimo de juros
ou de qualquer outro encargo moratório aos valores a serem pagos, os prazos para pagamento de qualquer
obrigação prevista ou decorrente da Escritura de Emissão, quando a data de tais pagamentos coincidir com
dia em que não haja expediente comercial ou bancário na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados por meio da CETIP, hipótese em que somente
haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com sábado, domingo ou feriado nacional, em
todos os casos observado a legislação bancária aplicável.

PUBLICIDADE
Todos os atos e decisões relevantes relativos exclusivamente à Emissão e/ou às Debêntures que, de
qualquer forma, vierem a envolver, direta ou indiretamente, os interesses dos titulares de Debêntures, a
critério razoável da Emissora, deverão ser publicados sob a forma de “Aviso aos Debenturistas” no Diário
Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Diário do Comércio, Indústria & Serviços”.

IMUNIDADE DOS TITULARES DE DEBÊNTURES
Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isenção tributária, este deverá encaminhar
ao Banco Mandatário e Agente Escriturador, no prazo mínimo de 10 dias úteis antes da data prevista para
recebimento de valores relativos às Debêntures, documentação comprobatória dessa imunidade ou isenção
tributária, sob pena de ter descontados dos seus rendimentos os valores devidos nos termos da legislação
tributária em vigor.
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ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS
Os titulares de Debêntures poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia Geral de Debenturistas
para deliberar sobre matérias de interesse da comunhão dos titulares de Debêntures, de acordo com o
disposto no artigo 71 da Lei das Sociedades por Ações.
A Assembleia Geral de Debenturistas poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela Emissora, por
titulares de Debêntures que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das Debêntures em Circulação,
ou pela CVM.
Aplicar-se-á à Assembleia Geral de Debenturistas, no que couber, o disposto na Lei das Sociedades por
Ações a respeito das assembleias gerais de acionistas.
As Assembleias Gerais de Debenturistas serão convocadas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias em
primeira convocação e com antecedência mínima de 8 (oito) dias em segunda convocação.
A presidência da Assembleia Geral de Debenturistas caberá, conforme quem a tenha convocado, na forma
prevista acima, respectivamente, ao Agente Fiduciário, à Emissora, ao debenturista eleito pelos titulares das
Debêntures ou àquele que for designado pela CVM.
A Assembleia Geral de Debenturistas instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de titulares de
Debêntures que representem, no mínimo, metade das Debêntures em Circulação e, em segunda
convocação, com qualquer número.
Independentemente das formalidades previstas na Lei das Sociedades por Ações e na Escritura de Emissão,
será considerada regular a Assembleia Geral de Debenturistas a que comparecerem a totalidade dos
titulares de Debêntures em Circulação, nos termos do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações.
Cada Debênture em circulação conferirá a seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais de
Debenturistas, cujas deliberações, ressalvadas as exceções previstas na Escritura de Emissão, serão tomadas
pela maioria dos presentes, sendo admitida a constituição de mandatários, titulares de Debêntures ou não.
As alterações relativas (i) à Remuneração das Debêntures, excetuada a hipótese de impossibilidade de
aplicação da Taxa SELIC prevista acima, ou às datas de pagamento da Remuneração, (ii) a Data de
Vencimento das Debêntures e/ou (iii) aos Eventos de Vencimento Antecipado previstos neste Prospecto e
na Escritura de Emissão, excetuada a hipótese de que trata o item 4.12.4 da Escritura de Emissão, deverão
ser aprovadas, seja em primeira convocação da Assembléia Geral de Debenturistas ou em qualquer
convocação subsequente, por Debenturistas que representem 90% (noventa por cento) das Debêntures em
Circulação.
Será facultada a presença dos representantes legais do Emissor nas Assembléias Gerais de Debenturistas.
O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral de Debenturistas para prestar aos titulares de
Debêntures as informações que lhe forem solicitadas.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
A Emissora contratou a Moody's América Latina para elaborar o relatório de classificação de risco das
Debêntures, o qual se encontra anexo a este Prospecto, na página 141. A Moody's América Latina atribuiu
rating “[●]” às Debêntures.
A atualização da classificação de risco ocorrerá anualmente, conforme estabelecido no item 5.1.(n) da
Escritura de Emissão.
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LOCAIS ONDE AS DEBÊNTURES PODEM SER ADQUIRIDAS
Os interessados em adquirir Debêntures poderão contatar os Coordenadores nos endereços abaixo
indicados, junto aos quais poderão, também, obter cópia deste Prospecto:
HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3064 – 4º andar
CEP: 01451-000
São Paulo, SP
At.: Sr. Antônio Marques de Oliveira Neto
Tel.: (11) 3847-5078
Fax: (11) 3847-9856
E-mail: antonio.m.oliveira@hsbc.com.br
Site: http://www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-sua-empresa/investimento/operacoes-especiais/operacoesespeciais-mais-informacoes (neste website acessar “BIC Arrendamento Mercantil – Prospecto da 4ª Emissão
de Debêntures”)
Banco Itaú BBA S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3400 – 4º andar
CEP: 04538-132
São Paulo, SP
At.: Sr. Robson de Faria Galiano
Tel.: (11) 3708-2508
Fax: (11) 3708-2533
E-mail: rfgaliano@itaubba.com.br
Site: http://www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos.asp (nesta página clicar em “Prospecto
Preliminar da 4ª Emissão de Debêntures – BIC Arrendamento Mercantil S.A.”)

DECLARAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES
A presente Oferta não é adequada aos investidores que: (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos
envolvidos na operação ou que não tenham acesso à consultoria especializada; e (ii) necessitem de liquidez
considerável com relação aos títulos adquiridos, uma vez que a negociação de debêntures no mercado
secundário brasileiro é restrita.
Para avaliação dos riscos associados ao investimento nas Debêntures, recomenda-se aos investidores a
leitura da seção “Fatores de Risco”, na página 61 deste Prospecto. Sem prejuízo, os investidores deverão
atentar para os demais fatores de risco relacionados à Companhia, conforme detalhadamente descritos nos
itens “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado”, do Formulário de Referência da Companhia.

CONSIDERAÇÕES FISCAIS
O disposto neste item foi elaborado com base na legislação brasileira em vigor na data deste Prospecto e
tem por objetivo descrever genericamente o tratamento tributário aplicável aos titulares de Debêntures. As
consequências fiscais descritas a seguir não consideram os acordos fiscais firmados entre o Brasil e outros
países. Existem exceções e tributos adicionais que podem ser aplicados sobre os ganhos e rendimentos das
Debêntures, motivo pelo qual os titulares de Debêntures devem consultar seus assessores jurídicos com
relação à tributação específica aplicável nessas hipóteses.
O tratamento tributário aqui descrito pode ser alterado a qualquer tempo, seja por meio da instituição de
novos tributos, seja por meio da majoração de alíquotas vigentes.
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TITULARES DE DEBÊNTURES RESIDENTES NO BRASIL
Imposto de Renda na Fonte:
Os rendimentos decorrentes dos investimentos nas Debêntures estarão sujeitos à incidência do IRFonte, que
será cobrado segundo o prazo do investimento nas Debêntures, com a aplicação de alíquotas decrescentes
do IRFonte: (i) 22,50%, para aplicações com prazo de até 180 dias, (ii) 20%, para aplicações com prazo de
181 dias até 360 dias, (iii) 17,50%, para aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias, ou (iv) 15%, para
aplicações com prazo acima de 720 dias.
Imposto sobre Operações que Envolvam Títulos e Valores Mobiliários:
Será cobrado à alíquota de 1% ao dia sobre o valor do resgate, cessão ou repactuação das Debêntures,
limitado ao seu rendimento, em função do prazo, conforme a tabela regressiva anexa ao Decreto n.º 6.306,
de 14 de dezembro de 2007, sendo este limite igual a 0% do rendimento para as operações com prazo igual
ou superior a 30 dias. A alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder
Executivo, até o percentual de 1,5% ao dia, embora essa possibilidade seja válida apenas para as transações
efetuadas em data futura à majoração da alíquota.

TITULARES DE DEBÊNTURES NÃO RESIDENTES NO BRASIL
IRFonte:
Para investidores que invistam em Debêntures por meio dos mecanismos autorizados pela Resolução CMN
2.689/00 e sejam residentes em países com tributação favorecida, assim entendido, para esses fins, o país
que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 20%, conforme Instrução Normativa
SRF n.° 1.037, de 04 de junho de 2010, aplicam-se as mesmas regras aplicáveis aos residentes para fins
fiscais no Brasil nos termos do item acima. Eventuais ganhos de capital auferidos por esses investidores na
alienação das Debêntures em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhados estão sujeitos
ao IRFonte à alíquota de 15%. Neste particular, note-se que o IRFonte detido à alíquota de 0,005% (cinco
milésimos por cento), quando da alienação das Debêntures, poderá ser compensado com o IRFonte devido
sobre os eventuais auferidos pelos aludidos investidores.
Para investidores que invistam em Debêntures por meio dos mecanismos autorizados pela Resolução CMN
2.689/00 e não sejam residentes em países com tributação favorecida, conforme definido no item anterior,
aplicam-se regras especiais de tributação, estando sujeitos os juros decorrentes das Debêntures à incidência
do IRFonte à alíquota de 15%, no pagamento, crédito, entrega, remessa ou emprego dos rendimentos ao
exterior. Por outro lado, eventuais ganhos de capital auferidos por esses investidores na alienação das
Debêntures em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhados estão isentos do IRFonte.
IOF/Títulos:
Será cobrado à alíquota de 1% ao dia sobre o valor do resgate, cessão ou repactuação das Debêntures,
limitado ao seu rendimento, em função do prazo, conforme a tabela regressiva anexa ao Decreto n.º
6.306/07, sendo este limite igual a 0% do rendimento para as operações com prazo igual ou superior a 30
dias. A alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, até o
percentual de 1,5% ao dia, sem efeito retroativo.
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Imposto sobre Operações de Câmbio:
Conversões de moeda estrangeira para a moeda Brasileira, bem como de moeda Brasileira para moeda
estrangeira, porventura geradas no investimento em Debêntures, estarão sujeitas ao IOF/Câmbio. A
despeito de atualmente a alíquota do IOF/Câmbio aplicável à maioria das operações de câmbio ser de
0,38%, as operações de câmbio para ingressos de recursos, conduzidas por investidores residentes e
domiciliados no exterior, por ingressarem recursos no Brasil por intermédio dos mecanismos previstos na
Resolução CMN 2.689/00 para fins de investimento nos mercados financeiro e de capitais, vinculadas às
aplicações em Debêntures estão sujeitas, desde o advento do Decreto nº. 7.330, de 18 de outubro de 2010,
à alíquota de 6%. Por outro lado, as remessas realizadas ao exterior para pagamento, crédito, entrega,
emprego ou remessa de rendimentos ao exterior estão atualmente sujeitos à alíquota de 0%. Em qualquer
caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada a qualquer tempo, por ato do Poder Executivo, até o
percentual de 25%, relativamente a operações ocorridas após tal eventual aumento.
Outros Impostos válidos no Brasil
No âmbito federal, o sistema fiscal brasileiro não prevê o pagamento de impostos sobre herança, doações
ou sucessões aplicados sobre a propriedade, transmissão ou alienação de capital. Entretanto, impostos
sobre doações e herança são cobrados em alguns estados do País sobre transações efetuadas por
investidores não residentes em benefício de indivíduos ou instituições domiciliadas ou residentes nessas
unidades federativas. Segundo as normas brasileiras, os investidores não residentes não estão sujeitos ao
pagamento de impostos ou taxas semelhantes sobre selo, emissão, registro ou similares.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Quaisquer informações ou esclarecimentos sobre a Companhia, a Oferta e as Debêntures poderão ser
obtidos na CVM ou nas sedes da Companhia e dos Coordenadores nos endereços físicos e nos websites
indicados na seção “Informações Complementares” na página 29 deste Prospecto.
Nos termos da Lei n° 6.385/76 e da Instrução CVM n.º 400/03, a Companhia e os Coordenadores celebraram
o Contrato de Distribuição, por meio do qual a Companhia contratou os Coordenadores para realizarem a
colocação pública das Debêntures.

47

CONDIÇÕES DO CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO
Nos termos da Lei 6.385/76 e da Instrução CVM n.º 400/03, foi celebrado o Contrato de Distribuição, por
meio do qual a Companhia contratou os Coordenadores para serem responsáveis pela colocação das
Debêntures junto ao público investidor. O Contrato de Distribuição encontra-se disponível para consulta ou
cópia nas sedes da Companhia e dos Coordenadores, nos endereços indicados na seção “Informações
Complementares”, na página 29 deste Prospecto.
De acordo com o Contrato de Distribuição, a Oferta será realizada conforme as condições descritas a seguir.

REGIME E PRAZO DE COLOCAÇÃO
Observadas as condições previstas no Contrato de Distribuição, os Coordenadores realizarão a distribuição
pública da totalidade das Debêntures sob regime de melhores esforços de colocação, de acordo com o Plano
de Distribuição.
O prazo máximo de colocação das Debêntures será de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data
da publicação do Anúncio de Início.
A Emissão poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial das Debêntures, limitada a colocação
de um montante mínimo de 150.000 (cento e cinquenta mil) Debêntures, equivalentes à R$150.000.000,00
(cento e cinquenta milhões de reais), sendo que as Debêntures que não forem colocadas no âmbito da
Oferta serão canceladas pela Emissora. Os Coordenadores não serão responsáveis pela subscrição e
integralização das Debêntures que não sejam subscritas e integralizadas no âmbito da Oferta.
Os interessados em adquirir Debêntures no âmbito da Oferta poderão, quando da assinatura dos
respectivos boletins de subscrição de Debêntures, condicionar sua adesão à Oferta à distribuição (i) da
totalidade das Debêntures ofertadas; ou (ii) de uma proporção ou quantidade mínima de Debêntures, em
observância ao disposto no artigo 31 da Instrução CVM n.º 400/03.
Na hipótese de não atendimento das condições referidas nas alíneas (i) ou (ii) do parágrafo acima, ou na
hipótese de não colocação do Montante Mínimo, conforme o caso, os investidores que já tiverem subscrito
e integralizado Debêntures no âmbito da Oferta receberão da Emissora os montantes utilizados na
integralização de Debêntures, no prazo a ser indicado no Anúncio de Início, deduzidos dos encargos e
tributos devidos. Nessas hipóteses, a Remuneração será devida da data de sua integralização até o efetivo
pagamento pela Emissora.
Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos investidores, conforme previsto acima, os investidores
deverão fornecer recibo de quitação relativo aos valores restituídos, bem como efetuar a devolução dos
boletins de subscrição das Debêntures cujos valores tenham sido restituídos.
Durante o Prazo de Colocação, o preço de integralização das Debêntures será o correspondente pelo Valor
Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a
data de sua integralização.
As Debêntures serão integralizadas à vista em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, de acordo
com os procedimentos da CETIP e/ou da BM&FBOVESPA, conforme o caso.
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PLANO DE DISTRIBUIÇÃO DAS DEBÊNTURES
Observadas as condições previstas no Contrato de Distribuição, os Coordenadores iniciarão a Oferta após o
Registro da Oferta perante a CVM, a publicação do Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto
Definitivo ao público investidor. A colocação das Debêntures junto ao público investidor será realizada de
acordo com os procedimentos (i) do SDT, administrado e operacionalizado pela CETIP; e (ii) do DDA,
administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA, observado o Plano de Distribuição.
As Debêntures serão objeto de distribuição pública, sob o regime de melhores esforços, nos termos do
Contrato de Distribuição e na forma prevista no item “Distribuição e Negociação” deste Prospecto, segundo
plano de distribuição elaborado pelos Coordenadores, o qual levará em consideração suas relações com
clientes e outros aspectos de natureza comercial, bem como estratégias dos Coordenadores e da Emissora.
As Debêntures serão distribuídas publicamente ao Público Alvo, não existindo reservas antecipadas, nem
fixação de lotes máximos ou mínimos. Os Coordenadores, com expressa anuência da Emissora, organizarão
a colocação das Debêntures perante os investidores interessados, podendo levar em conta suas relações
com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica.
As Debêntures serão colocadas pelos Coordenadores junto a pessoas físicas, pessoas jurídicas, residentes ou
com sede no Brasil, clubes de investimento, fundos de investimento, carteiras administradas, fundos de
pensão, administradores de recursos de terceiros registradas na CVM, instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, condomínios destinados à aplicação em carteiras de títulos e valores mobiliários
registrados na CVM e/ou na BM&FBOVESPA, seguradoras, entidades de previdência complementar e de
capitalização, bem como investidores considerados institucionais ou qualificados nos termos da Instrução CVM
n.º 409/04. Na colocação das Debêntures, os Coordenadores assegurarão: (i) que o tratamento conferido a
todos os investidores será justo e equitativo; (ii) que levarão em conta o perfil de risco dos destinatários da
Oferta; e (iii) que seus representantes de venda receberão previamente exemplar dos Prospectos para leitura
obrigatória e que suas dúvidas poderão ser esclarecidas por pessoa designada pelos Coordenadores, conforme
disposto no artigo 33, parágrafo 3º, incisos I, II e III, da Instrução CVM n.º 400/03.
Os Coordenadores realizarão coleta de intenções de investimento nas Debêntures, nos termos do artigo 23,
parágrafos primeiro e segundo, e do artigo 44 da Instrução CVM n.º 400/03, para definição da taxa final
aplicável para cálculo da Remuneração.
Os Coordenadores poderão convidar, em comum acordo com a Emissora, outras instituições financeiras
autorizadas a operar no sistema de distribuição de valores mobiliários para participar da colocação das
Debêntures junto ao público investidor.
Os Coordenadores poderão, em comum acordo com a Emissora, convidar [(i)] Participantes Especiais,
mediante a celebração de contratos de adesão ao Contrato de Distribuição com os Participantes Especiais[;
e/ou (ii) Instituições Consorciadas, mediante a celebração de contrato de adesão ao Contrato de Distribuição
com a BM&FBOVESPA, na qualidade de mandatária das Instituições Consorciadas].
Os Contratos de Adesão estabelecerão os termos e as condições para colocação de Debêntures no âmbito
da Oferta pelas Participantes Especiais [e/ou pelas Instituições Consorciadas, inclusive os procedimentos
para pagamento das quantias devidas às Instituições Consorciadas a título de remuneração pela colocação
de Debêntures no âmbito da Oferta]. As Participantes Especiais [e/ou as Instituições Consorciadas] firmarão
recibos dos valores efetivamente recebidos no âmbito da Oferta.
Para os fins e efeitos previstos no artigo 15 da Lei n.º 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada, e
legislação aplicável, os Coordenadores ficam investidos dos poderes de representação das Participantes
Especiais [e das Instituições Consorciadas] que aderirem ao Contrato de Distribuição por meio da celebração
de Contrato de Adesão.
Os Coordenadores não concederão qualquer tipo de desconto aos investidores interessados em adquirir
Debêntures no âmbito da Oferta.
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REVOGAÇÃO E MODIFICAÇÃO DA OFERTA E ALTERAÇÕES AOS TERMOS E CONDIÇÕES DAS DEBÊNTURES
Havendo alteração substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato existentes quando da
apresentação do pedido de registro de distribuição pública das Debêntures, ou que o fundamentem,
acarretando aumento relevante dos riscos assumidos pela Emissora e inerentes à própria Emissão, a
Emissora e os Coordenadores poderão solicitar à CVM modificação ou revogação da Emissão.
A revogação torna ineficazes a Emissão e os atos de aceitação anteriores ou posteriores, devendo o valor
dado pelos investidores em contrapartida às Debêntures ser restituído integralmente.
Na hipótese de modificação da Emissão, esta será divulgada imediatamente através dos mesmos meios
utilizados para divulgação do Anúncio de Início. Os investidores que já tiverem aderido à Emissão deverão
ser diretamente comunicados pelos Coordenadores, por meio de fac-símile, correio eletrônico ou carta
enviada para o endereço constante do cadastro dos Coordenadores, a respeito da modificação efetuada,
para que confirmem, no prazo de cinco dias úteis contados da data de recebimento da comunicação, o
interesse em manter a declaração de aceitação. A manifestação dos investidores deve ser realizada por meio
de fac-símile, correio eletrônico ou carta enviada para o endereço dos Coordenadores constante dos
Prospectos, sendo presumida a manutenção da aceitação em caso de silêncio.
Na hipótese de (i) revogação da Oferta ou (ii) revogação, pelos investidores, de sua aceitação da Oferta, em
caso de modificação das condições da Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM n.º 400/03,
os montantes eventualmente utilizados por investidores na integralização de Debêntures durante o Prazo de
Colocação serão integralmente restituídos pela Companhia aos Coordenadores ou aos respectivos
investidores, conforme o caso, no prazo máximo de cinco dias úteis contados da data em que a Oferta for
revogada, nos termos do artigo 26 da Instrução CVM n.º 400/03, sem qualquer remuneração, deduzido dos
encargos, taxas e tributos eventualmente devidos. Neste caso, os investidores deverão fornecer recibo de
quitação à Companhia referente aos valores restituídos, bem como efetuar a devolução dos boletins de
subscrição referentes às Debêntures já integralizadas.
Os Coordenadores reservam-se o direito de, a qualquer momento até a concessão do registro para
distribuição pública das Debêntures pela CVM, requerer à Emissora que modifique quaisquer termos,
condições, estrutura, prazos, taxas de juros, remuneração, entre outros, da Emissão, caso tais modificações
sejam necessárias ao sucesso da operação. O direito ao Market Flex aqui descrito será exercível em
determinadas situações que incluem, mas não se limitam, às seguintes: (i) mudanças significativas no
ambiente legal e/ou regulatório que disciplina a Emissão; (ii) turbulências políticas e/ou econômicas que
afetem o retorno esperado pelos potenciais investidores nas operações aqui descritas; e (iii) quaisquer
eventos de mercado (incluindo alterações nas taxas de juros básicas) que resultem no aumento substancial
dos custos ou na razoabilidade econômica das operações aqui descritas.
Qualquer alteração dos termos e condições das Debêntures sugerida pelos Coordenadores deverá ser
aprovada pela Emissora.
Caso a proposta dos Coordenadores seja aprovada pela Emissora, deverão ser obtidas as autorizações
societárias, legais e regulamentares eventualmente necessárias, bem como aditados a Escritura de Emissão
e demais documentos e contratos relacionados à emissão das Debêntures, os quais serão encaminhados à
CVM para aprovação.
Após o início da distribuição pública das Debêntures, o Contrato de Distribuição somente poderá ser
alterado mediante prévia autorização da CVM e estritamente no que se refere a:
(i)

remuneração paga pela Emissora aos Coordenadores;

(ii)

procedimento de colocação;

(iii)

alteração das condições de colocação, no que se referem à Emissora; e

(iv)

substituição dos Coordenadores.
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Na hipótese de a CVM não aprovar a alteração dos termos e condições das Debêntures ou acolher o pedido
de alteração dos termos do Contrato de Distribuição ou de alteração dos termos e condições das
Debêntures nos termos dos itens acima, respectivamente, o Contrato de Distribuição ficará
automaticamente resolvido e o registro da presente Emissão, caso já tenha sido concedido, será
automaticamente cancelado.

CRONOGRAMA DE ETAPAS DA OFERTA
Abaixo está o cronograma estimado das principais etapas da Oferta:
Ordem dos Eventos

Eventos

Data prevista

(*)

1

Assembleia Geral Extraordinária que aprovou a Oferta

18/10/2010

2

Reunião do Conselho de Administração que aprovou caracteristicas da Oferta

27/10/2010

3

Protocolo do Prospecto Preliminar na ANBIMA

28/10/2010

4

Publicação de fato relevante sobre o protocolo do pedido de registro da Oferta
na ANBIMA

28/10/2010

Publicação do Aviso ao Mercado
5

Disponibilização do Prospecto Preliminar ao público investidor

16/11/2010

Início das apresentações para potenciais investidores
6

Encerramento das apresentações para potenciais investidores

23/11/2010

7

Procedimento de Bookbuilding

10/12/2010

8

Obtenção do Registro da Oferta na CVM

16/12/2010

Publicação do Anúncio de Início
9

Disponibilização do Prospecto Definitivo

17/12/2010

Início da Oferta
10
11
(*)

Liquidação Financeira da Oferta

20/12/2010

Publicação do Anúncio de Encerramento
Encerramento da Oferta

21/12/2010

As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e atrasos.

Para informações sobre os procedimentos referentes à distribuição pública das Debêntures, subscrição,
integralização, ver itens “Regime e Prazo de Colocação” e “Plano de Distribuição” nesta Seção, nas páginas
48 e 49 deste Prospecto.
Para informações sobre os procedimentos aplicáveis a eventual revogação e modificação da Oferta e
alterações aos termos e condições das Debêntures, ver item “Revogação e Modificação da Oferta e
Alterações aos Termos e Condições das Debêntures” nesta Seção, na página 50 deste Prospecto.
Para informações sobre subscrição e integralização das Debêntures, ver item “Preço e Forma de
Integralização”, na página 37 deste Prospecto.
REMUNERAÇÃO DOS COORDENADORES
Será devida pela Emissora aos Coordenadores uma remuneração composta da seguinte comissão:
(i)

Comissão de Estruturação e de Distribuição: correspondente a 0,50% (cinquenta centésimos
por cento), incidente sobre o número total de Debêntures emitidas multiplicado pelo Preço de
Integralização.

A Comissão descrita acima será devida na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos
Coordenadores.
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A Comissão deverá ser paga pela Emissora aos Coordenadores à vista, em moeda corrente nacional, na Data
de Liquidação.
Todos os pagamentos resultantes da Comissão descrita neste item deverão ser feitos aos Coordenadores
acrescidos dos valores relativos ao IRFonte; ao ISS; ao PIS; ao COFINS; à CSLL e demais tributos incidentes
sobre a Comissão, incluindo quaisquer juros ou adicionais de impostos que porventura venham a incidir
sobre as operações da espécie, bem como quaisquer majorações das alíquotas já existentes, de forma que
os Coordenadores recebam a Comissão a que têm direito, no mesmo montante que receberiam caso tais
tributos não fossem incidentes. Se a dedução, retenção ou pagamento de tais tributos for exigido por lei, em
relação aos pagamentos, a Emissora concorda, desde já, com o aumento do montante devido a título de
Comissões (gross up).
Na hipótese de contratação de Participantes Especiais para participar da Oferta, a Emissora pagará a cada
uma das Participantes Especiais, uma comissão de distribuição equivalente a 0,25% a.a. (vinte e cinco
centésimos por cento ao ano), calculado sobre o Preço de Integralização multiplicado pela quantidade de
Debêntures efetivamente subscritas e integralizadas exclusivamente por Investidores Não Institucionais.
O comissionamento referido no parágrafo acima será devido a cada umas das Participantes Especiais de
acordo com as suas respectivas proporções de colocação para as Debêntures efetivamente colocadas e será
pago à vista, em moeda corrente nacional, na Data de Liquidação.
Nenhuma outra comissão ou prêmio serão contratados ou pagos pela Emissora aos Coordenadores, direta
ou indiretamente, por força ou em decorrência do Contrato de Distribuição, sem a prévia manifestação da
CVM.
[Sem prejuízo do disposto no parágrafo acima, a Emissora será responsável pelo pagamento das eventuais
comissões que vierem a ser acordadas entre os Coordenadores e as Instituições Consorciadas nos termos
dos respectivos Contratos de Adesão, sendo os Coordenadores responsáveis pela comunicação, à Emissora,
a respeito da eventual contratação de Instituições Consorciadas, bem como da contratação dos
Participantes Especiais.
As comissões e os prêmios eventualmente devidos às Instituições Consorciadas, nunca poderão ser
superiores à remuneração devida aos Coordenadores nos termos do Contrato de Distribuição e deverão ser
previamente aprovados pela Emissora].

DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO
A transferência, à Emissora, dos valores obtidos pelos Coordenadores com a colocação das Debêntures no
âmbito da Oferta será realizada até 5 (cinco) dias úteis da publicação do Anúncio de Início de Distribuição,
de acordo com os procedimentos da CETIP e/ou da BM&FBovespa.
A liquidação será realizada por meio de depósito, Transferência Eletrônica Disponível - TED ou outro
mecanismo de transferência equivalente, na conta corrente de titularidade da Emissora mantida no
Coordenador Líder, conforme designada pela Emissora aos Coordenadores com, no mínimo, 2 (dois) dias
úteis de antecedência da Data de Liquidação.
Após a confirmação do crédito na Conta Corrente da Emissora, a Emissora pagará a Comissão aos
Coordenadores, na Data de Liquidação ou no primeiro dia útil subsequente, mediante depósito,
Transferência Eletrônica Disponível – TED ou outro mecanismo de transferência equivalente, em contas a
serem previamente informadas à Emissora por cada um dos Coordenadores.
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DEMONSTRATIVO DO CUSTO DA OFERTA
A tabela abaixo apresenta os custos estimados da Oferta:
Custos para a Companhia*

Montante (R$)**

% sobre o total da Oferta**

Comissão de Estruturação e Distribuição ..............

[●]

0,50%

Comissão de Garantia de Subscrição ....................

0

0

Despesas Gerais ....................................................

[●]

[●]

Agência de Rating .................................................

60.000,00

[●]

Assessores Legais ..................................................

210.000,00

[●]

Material para Roadshow .......................................

[●]

[●]

Taxa ANBIMA ........................................................

7.500,00

[●]

Taxa para registro na CVM ....................................

82.870,00

[●]

Auditores ..............................................................

[●]

[●]

[●]

[●]

0

0

Total dos custos ................................................

[●]

[●]

Montante líquido para a Companhia .................

[●]

[●]

Custos com Tributos Diretos Incidentes sobre a
Comissão
Outros Custos***

*

Os custos indicados acima são meramente indicativos.

**

Valores arredondados.

***

Inclui custos com viagens, hospedagem e refeições.

Número de Debêntures

Custo do Lançamento (R$)

Custo por Debênture

200.000

[●]

[●]

% em relação ao preço unitário
de distribuição
[●]

FUNDO DE SUSTENTAÇÃO DE LIQUIDEZ, CONTRATO DE GARANTIA DE LIQUIDEZ E CONTRATO DE ESTABILIZAÇÃO DE PREÇO
Não será (i) constituído fundo de sustentação de liquidez; (ii) firmado contrato de garantia de liquidez para
as Debêntures; ou (iii) firmado contrato de estabilização de preço das Debêntures no âmbito da Oferta.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES
COORDENADORES
Breve descrição do Coordenador Líder
A HSBC é indiretamente controlada pelo HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, parte do grupo HSBC,
corporação internacional sediada em Londres, na Inglaterra, presente em 86 países e territórios. Constituído
no Brasil em 1997, o HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo apresentava ativos consolidados de R$100,1
bilhões e lucro líquido consolidado de R$ 673,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2009.
No Brasil, o HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo conta com uma carteira composta por aproximadamente
5,4 milhões clientes pessoas físicas e 358 mil clientes pessoas jurídicas, e possui mais de 2,3 mil agências e
postos de atendimento bancários e eletrônicos em 564 municípios. O HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
possui uma infra estrutura de 5,2 mil caixas automáticos e 2,4 mil ambientes de auto atendimento, além de
canais de conveniência, tais como o internet banking e o Phone Centre do HSBC Bank Brasil S.A. – Banco
Múltiplo – Serviços Bancários.
O grupo HSBC, por meio de suas diversas empresas e escritórios, tem atuação global no mercado de
estruturação e distribuição de títulos de dívidas corporativas.
No mercado de dívidas local, em 2008, a HSBC participou de 12 operações de emissões de notas
promissórias comerciais, debêntures e cotas de fundo de investimento em direitos creditórios, no valor total
de R$3,325 bilhões, atuando como coordenador líder nas emissões de R$530,0 milhões em notas
promissórias pela TCO-IP S.A., R$105,0 milhões em debêntures simples pela Emissora, e R$220 milhões em
debêntures simples pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP.
Em 2009, a HSBC participou de 28 operações de emissões de notas promissórias comerciais, debêntures
simples e cotas de fundo de investimento em direitos creditórios no valor total de R$14,991 bilhões,
atuando como coordenador líder nas emissões de R$230 milhões de notas promissórias da Bandeirante
Energia S.A., de R$495 milhões de notas promissórias simultaneamente por seis empresas controladas pela
CPFL Energia S.A., de R$1 bilhão de debêntures simultaneamente por sete empresas controladas pela CPFL
Energia S.A., e de R$208 milhões em cotas de fundo de investimento em direitos creditórios que tem como
cedente o Banco GMAC S.A.
Em 2010, até a presente data, a HSBC participou de 17 operações de emissão de notas promissórias e
debêntures no valor de, aproximadamente, R$ 14,566 bilhões, atuando como coordenador líder na primeira
e na segunda emissão de notas promissórias da Camargo Corrêa S.A., ambas com o montante individual de
R$ 3 bilhões.
Breve descrição do Itaú BBA
O Itaú BBA é um banco de atacado brasileiro com ativos na ordem de R$ 181 bilhões, uma carteira de
crédito de R$ 96 bilhões, e patrimônio líquido de R$ 11,9 bilhões em 30 de junho de 2010. O banco faz parte
do grupo Itaú Unibanco, sendo controlado diretamente pelo Itaú Unibanco Holding S.A. O Itaú BBA visa
atuar em parceria com as grandes empresas, provendo o melhor e o mais completo conjunto de serviços
financeiros. O Itaú BBA possui sucursais no Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba,
Salvador, Montevidéu e Bahamas, além de escritórios de representação em Buenos Aires, Nova Iorque e
Xangai.
A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores na
estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda fixa, renda variável e fusões e
aquisições.
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De acordo com o ranking ANBID, o Itaú BBA tem apresentado uma liderança consistente no ranking de
distribuição de operações de renda fixa no mercado doméstico, tendo ocupado o primeiro lugar nos anos de
2004 à 2009 e 1º semestre de 2010, com participações de mercado entre 19% e 46%, sendo no 1º semestre
de 2010 de 23%. Ainda em 2009, o Itaú BBA recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio “World’s Best
Investment Banks”, na categoria Brasil, concedido pela Global Finance, publicação americana especializada
em instituições financeiras de todo o mundo. Recebeu também o prêmio de “Melhor Banco de Investimento
da América Latina”, concedido pela “The Banker”. Recebeu da LatinFinance, pelo terceiro ano consecutivo, o
prêmio de “Best Local Investment Bank in Brazil”. Recebeu ainda o prêmio de “Best Corporate Bond of the
Year”, concedido pela participação como joint-bookrunner na emissão de Senior Notes pela Telemar.
Dentre as emissões de debêntures coordenadas pelo Itaú BBA recentemente, destacam-se as ofertas de
debêntures da Elektro Eletricidade e Serviços S.A. (R$ 300 milhões), da Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. (R$
1,0 bilhão), do Grupo OHL Brasil (R$ 1,4 bilhão, por meio de 4 concessionárias do grupo), da CTEEP (R$ 548
milhões), da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (R$ 600 milhões), da Alupar (R$ 250 milhões), da
Camargo Corrêa S.A. (R$ 1,0 bilhão), da Anhanguera Educacional Participações S.A. (R$ 200 milhões), da Vivo
Participações S.A. (R$ 810 milhões), da Companhia Energética do Ceará - Coelce (R$ 245 milhões) e da
Telemar Norte Leste S.A (R$ 2,6 bilhões). Em operações de notas promissórias recentemente coordenadas
pelo Banco Itaú BBA, destacam-se as operações da Redecard (R$ 724 milhões), do Grupo OHL Brasil (R$ 750
milhões, por meio de 4 concessionárias do grupo), da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica
Paulista (R$ 200 milhões), da Light Serviços de Eletricidade S.A. (R$ 100 milhões), da Companhia Energética
do Ceará – Coelce (R$ 245 milhões), da Concessionária do Rodoanel Oeste S.A (R$ 650 milhões) e da Elektro
Eletricidade e Serviços S.A (R$ 120 milhões). Destacam-se ainda as operações FIDC CEEE IV-D (R$ 130
milhões), FIDC Paulista Veículos II (R$ 100 milhões), FIDC Energisa (R$ 150 milhões), CRI RB Capital com risco
BR Distribuidora (R$ 110,1 milhões), CRI WT PIC II com risco Volkswagen (R$ 101,9 milhões) e as duas
operações de CRI da BRC Securitizadora S.A. com risco Petrobras (R$ 200 milhões e R$ 120 milhões).
No segmento de renda fixa internacional, em 2010, o Itaú BBA já participou como joint-bookrunner de 19
ofertas de bonds de empresas latino-americanas, cujo montante total alcançou US$ 10,4 bilhões, sendo o
banco que mais coordenou emissões para empresas brasileiras até Setembro de 2010. Em 2009, o Itaú BBA
participou de 8 ofertas, com um montante total de US$ 4,9 milhões. Dentre as operações recentemente em
que o Itaú atuou como bookrunner ou joint-bookrunner, destacam-se as ofertas do grupo Itaú Unibanco
(US$ 1 bilhão), de Suzano Trading LLC (US$ 650 milhões), da República do Brasil (US$ 550 milhões; primeira
vez que um banco brasileiro participou de uma oferta do Tesouro), da Telemar (US$ 1,0 bilhão) da
Construtora Norberto Odebrecht (US$ 500 milhões), da IRSA (US$ 150 milhões), da Gol (US$ 300 milhões),
da Marfrig (US$ 500 milhões), do Banco Panamericano (US$ 500 milhões), da Globo Participações (US$ 325
milhões), do Itaú (US$ 1 bilhão), do Banco ABC Brasil (US$ 300 milhões), da Magnesita (US$ 400 milhões), do
Banco Daycoval (US$ 300 milhões), da BR Foods (US$ 750 milhões), do Banco Votorantim (US$ 750 milhões),
do BicBanco (US$ 275 milhões) e da Gerdau (US$ 1,25 bilhão).
Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e secundárias
de ações e de ADRs, ofertas públicas para aquisição e permuta de ações, além de assessoria na condução de
processos de reestruturação societária de companhias abertas e trocas de participações acionárias. A
condução das operações é realizada em conjunto com a Itaú Corretora, que tem relacionamento com
investidores domésticos e internacionais e possui reconhecida e premiada estrutura independente de
pesquisa. Em 2009, o Itaú BBA atuou como coordenador e bookrunner de ofertas públicas iniciais e
subsequentes que totalizaram R$14,2 bilhões. No ranking ANBID, o banco terminou o ano de 2009 em
primeiro lugar em número de operações, participando em 58% das operações ocorridas naquele ano.
Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes estruturas e
soluções eficientes para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições, desinvestimentos,
fusões e reestruturações societárias. A área detém acesso amplo e privilegiado a investidores estratégicos e
financeiros para assessorar clientes na viabilização de movimentos societários. De acordo com o ranking de
fusões e aquisições da Thomson Finance, com base no número de transações em 2009, o Itaú BBA ficou em
segundo lugar, com 24 operações realizadas com um volume total de R$ 12,9 bilhões.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E O COORDENADOR LÍDER
Além do relacionamento referente à Oferta, a HSBC atuou, em 2008, como coordenador líder da terceira
emissão pública de debêntures da BicLeasing, cuja oferta alcançou o montante total de R$ 105 milhões e
vencimento em junho de 2010. Através de seu controlador indireto, o HSBC Bank Brasil S.A. – Banco
Múltiplo, e/ou demais instituições financeiras integrantes de seu conglomerado econômico, a HSBC mantém
relacionamento comercial com a Companhia, por meio de operações de banco comercial e/ou banco de
investimentos.
Em 2010, o HSBC atuou como joint bookrunner em duas emissões externas: (a) em janeiro, uma dívida
sênior de US$275 milhões com prazo de três anos e cupom de 6,25% ao ano; e (b) em abril, uma dívida
subordinada de US$ 300 milhões com prazo de dez anos e cupom de 8,50%.
Atualmente, ambos HSBC Bank Brasil S.A. e HSBC Bank USA, NA (New York) possuem limites contratados
pelo BicBanco em: (a) operações de swaps, cujo valor notional (de referência) é de aproximadamente R$640
milhões, com prazos finais de vencimento entre 2 a 10 anos; e (b) linhas de crédito no valor total de USD 40
milhões, cujo vencimento de maior prazo é de 3 anos.
Além das relações acima descritas, a Emissora possui relacionamento com o HSBC Bank Brasil S.A. e/ou
demais instituições financeiras integrantes de seu conglomerado econômico, relacionado aos serviços de
cobrança e pagamentos locais, conta em moeda estrangeira e câmbio.
A HSBC e a Companhia não identificaram conflitos de interesses decorrentes dos relacionamentos acima
descritos no que tange à atuação da HSBC como Coordenador da Oferta.
Além dos relacionamentos descritos acima, a HSBC e demais instituições financeiras integrantes de seu
conglomerado econômico não tinham, em 30 de setembro de 2010, qualquer outro relacionamento
comercial e/ou financeiro relevante com a Companhia. A Companhia poderá contratar no futuro a HSBC ou
sociedades de seu conglomerado econômico para assessorá-la na realização de investimentos ou em
quaisquer outras operações necessárias à condução de suas atividades.

RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E O ITAÚ BBA
O Itaú BBA e a Companhia não mantêm qualquer tipo de relacionamento.
As controladas diretas ou indiretas da Companhia e seus controladores mantêm relacionamento comercial
com o Itaú BBA ou com sociedades de seu conglomerado econômico, por meio de: (a) operações de
investimentos interbancárias no valor total aproximado de R$30 milhões, pelo prazo de um ano; (b) uma
operação de empréstimo em moeda estrangeira, na modalidade “B loan”, com garantia do International
Finance Corporation ("IFC"), no valor de aproximadamente R$35 milhões, com prazo final de 3 anos; (c)
aproximadamente R$400 milhões de notional ("valor referência") em operações de derivativos, cuja
contraparte é o Itaú BBA e o Itaú BBA Nassau; (d) da prestação de serviço de custódia e controle de um
fundo de investimentos em direitos creditórios, constituído pelo controlador da Companhia com valor
aproximado de R$192 milhões; (e) investimento como posição proprietária no valor total aproximado de
US$26 milhões em bonds emitidos pelo controlador da Companhia no mercado externo e um limite
destinado à negociação de bonds no mercado secundário; (g) um contrato de prestação de serviços de
cobrança (em fase de implementação) firmado com o controlador da Companhia e o Itaú BBA.
Adicionalmente, o Itaú BBA atuou como coordenador em duas emissões de bonds no mercado externo
realizadas pelo controlador da Companhia em janeiro e outubro de 2010 e em uma operação de
empréstimo externo na modalidae de "A/B Loan", contratada pelo controlador da Companhia junto ao IFC
em setembro de 2010.
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OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTA
A seção “Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores”, na página 54 deste Prospecto, trata dos
relacionamentos existentes entre a Companhia e os Coordenadores, além do proveniente da presente
Oferta.
Exceto pela Comissão a ser paga em decorrência da Oferta, não há qualquer remuneração a ser paga, pela
Emissora, aos Coordenadores da Oferta ou sociedades dos seus respectivos conglomerados econômicos, cujo
cálculo esteja relacionado à Oferta.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos líquidos captados pela Emissora na distribuição pública de Debêntures originalmente ofertadas,
após a dedução dos descontos previstos, de comissões de distribuição e despesas estimadas a serem pagas
pela Emissora, serão destinados à captação necessária para realização de novos negócios de arrendamento
mercantil, conforme a estratégia definida pela administração da Emissora.
Na hipótese de distribuição parcial das Debêntures, a Emissora obterá os demais recursos necessários para a
realização de novos negócios de arrendamento mercantil, conforme estratégia definida por sua administração, por
meio de certificados de depósito interbancário – CDI a serem adquiridos pelo BicBanco.
A realização da Oferta causará impactos na situação patrimonial e financeira da Emissora, considerando a
utilização dos recursos de acordo com o previsto acima. Para informações adicionais e avaliação sobre o
impacto em situação patrimonial dos recursos líquidos auferidos pela Emissora em decorrência da Oferta,
veja a seção “Capitalização” na página 60 deste Prospecto.
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CAPACIDADE DE PAGAMENTO
Considerando o perfil de endividamento da Companhia, o seu fluxo de caixa e a sua posição de liquidez, os
diretores acreditam que a Companhia tem liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir os
investimentos, despesas, dívidas e outros valores a serem pagos nos próximos anos, embora não possa
garantir que tal situação permanecerá igual. Caso seja necessário contrair empréstimos para financiar seus
investimentos e aquisições, os diretores entendem que a Companhia tem capacidade para contratá-los.
A Companhia pretende pagar o montante principal da dívida de curto e longo prazo descrito na seção
“Capitalização” na página 60 deste Prospecto, inclusive as Debêntures, e os respectivos juros, com recursos
que possui em caixa e equivalentes de caixa, provenientes da geração operacional de caixa e também
provenientes das atividades de financiamento.
Os fluxos de caixa das atividades operacionais de investimento e de financiamento da Companhia nos
exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2008 e 2009, bem como no período de nove meses encerrado
em 30 de setembro de 2010 estão apresentados na tabela a seguir:
Período de nove meses
Exercício encerrado em 31 de

encerrado em 30 de

dezembro de

setembro de

Demonstração do Fluxo de Caixa
(em milhares de R$)

2008

2009

2010

44.786

14.895

[●]

109.877

137.726

[●]

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Caixa líquido usado nas atividades de investimento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento

112.140

81.762

[●]

Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa

47.049

(41.099)

[●]

[●]

Demonstração do aumento (redução) líquido de caixa e
equivalentes de caixa
No início do período

435

47.484

No fim do período

47.484

6.385

[●]

Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa

47.049

(41.099)

[●]
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CAPITALIZAÇÃO
Os dados abaixo deverão ser lidos em conjunto com (i) o Formulário de Referência da Companhia para
informações sobre como obter o Formulário de Referência, vide seção “Informações Complementares” na
página 29 deste Prospecto; e (ii) as demonstrações financeiras da Companhia, disponíveis no website da
Companhia (http://www.bicbanco.com.br/bicbanco/media/fr_bicleasing_emissao_debentures_nov2010.pdf) e
da CVM (http://www.cvm.gov.br).
A tabela a seguir apresenta informações consolidadas da Emissora sobre disponibilidades, empréstimos e
financiamentos de curto e de longo prazo e o patrimônio líquido da Emissora em 30 de setembro de 2010,
em bases efetivas e conforme ajustado para refletir a captação desta Oferta e futuro pagamento das dívidas
mencionadas na seção “Destinação dos Recursos”.
Em 30 de setembro de 2010 – (em R$ mil)
Efetivo

Ajustado

Empréstimos e financiamentos

[●]

[●]

Debêntures

[●]

[●]

Endividamento de curto prazo

[●]

[●]

Empréstimos e financiamentos

[●]

[●]

Debêntures

[●]

[●]

Endividamento de longo prazo

[●]

[●]

Capital social

[●]

[●]

Ações em tesouraria

[●]

[●]

Reserva de capital e de outorga de opções de ações

[●]

[●]

Reserva de lucros

[●]

[●]

Lucros acumulados

[●]

[●]

Patrimônio líquido

[●]

[●]

[●]

[●]

Capitalização total

(1)

___________
(1)

Corresponde à soma total do endividamento (empréstimos, financiamentos e debêntures) e total do patrimônio líquido. Não inclui obrigações com
investidores apresentado em demais contas a pagar.
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FATORES DE RISCO

61

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

62

FATORES DE RISCO RELACIONADOS ÀS DEBÊNTURES
Esta seção contempla, exclusivamente, os fatores de risco diretamente relacionados às Debêntures e à
Oferta e não descreve todos os fatores de risco relativos à Companhia e suas atividades, os quais o investidor
deve considerar antes de adquirir Debêntures no âmbito da Oferta.
O investimento nas Debêntures ofertadas envolve alto grau de risco. Antes de tomar uma decisão de
investimento nas Debêntures, os potenciais investidores devem considerar cuidadosamente, à luz de suas
próprias situações financeiras e objetivos de investimento, todas as informações disponíveis neste Prospecto e
no Formulário de Referência da Companhia, principalmente os fatores de risco descritos nos itens “4. Fatores
de Risco” e “5. Risco de Mercado”, do Formulário de Referência da Companhia. A leitura deste Prospecto
não substitui a leitura do Formulário de Referência da Companhia.
Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Os riscos descritos
abaixo são aqueles que a Companhia atualmente acredita que poderão a afetar de maneira adversa,
podendo riscos adicionais e incertezas atualmente não conhecidos pela Companhia, ou que a Companhia
atualmente considera irrelevantes, também prejudicar suas atividades, situação financeira e resultados
operacionais de maneira significativa.
Recomenda-se aos investidores interessados que contatem seus consultores jurídicos e financeiros antes de
investir nas Debêntures.
A percepção de riscos em outros países, especialmente em outros países de economia emergente, poderá
afetar o valor de mercado de títulos e de valores mobiliários brasileiros, incluindo as Debêntures
Investir em títulos de mercados emergentes, tais como o Brasil, envolve um risco maior do que investir em
títulos de emissores de países mais desenvolvidos, e tais investimentos são tidos como sendo de natureza
especulativa. Os investimentos brasileiros, tal como as Debêntures, estão sujeitos a riscos econômicos e
políticos, envolvendo, dentre outros:
•

mudanças nos ambientes regulatório, fiscal, econômico e político que podem afetar a capacidade
dos investidores de receber pagamentos, no todo ou em parte, com relação a seus investimentos; e

•

restrições a investimentos estrangeiros e a repatriação de capital investido.

Os mercados de títulos e valores mobiliários brasileiros são substancialmente menores, menos líquidos,
mais concentrados e mais voláteis do que os principais mercados de títulos e valores mobiliários americanos
e europeus, e não são tão regulamentados ou supervisionados como estes.
A Emissora poderá não ter ativos para responder pelo pagamento das obrigações decorrentes das
Debêntures ou tais ativos podem não ser líquidos.
Em caso de inadimplência da Emissora no pagamento das Debêntures, a execução judicial do crédito
representado pelas Debêntures pode ser prejudicada pela ausência de liquidez dos bens da Emissora
passíveis de serem penhorados e vendidos judicialmente, cujo processo de avaliação e venda pode ser
demorado, atrasando o pagamento das Debêntures.
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As obrigações da Companhia constantes da Escritura de Emissão estão sujeitas a Eventos de Vencimento
Antecipado
A Escritura de Emissão estabelece hipóteses que ensejam o vencimento antecipado (automático ou não) das
obrigações da Companhia com relação às Debêntures. Caso ocorra a declaração do vencimento antecipado
das Debêntures, todas as obrigações da Companhia objeto da Escritura de Emissão deverão ser declaradas
antecipadamente vencidas e deverá ocorrer o imediato pagamento, pela Companhia, do Valor Nominal
Unitário, ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da respectiva Remuneração
calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a data de pagamento das Debêntures declaradas
vencidas. Não há garantias de que a Companhia terá recursos suficientes em caixa para realizar o
pagamento integral da dívida representada pelas Debêntures na ocorrência de um Evento de Vencimento
Antecipado, hipótese em que a Companhia poderá sofrer um impacto negativo relevante em seus
resultados e operações. Para descrição completa dos Eventos de Vencimento Antecipado, vide item
“Vencimento Antecipado” na seção “Características da Oferta”, na página 35 deste Prospecto.
Eventual rebaixamento na classificação de risco originalmente atribuída às Debêntures poderá acarretar
redução de liquidez das Debêntures para negociação no mercado secundário
A classificação de risco atribuída às Debêntures baseou-se na condição econômica, financeira e operacional da
Companhia na data deste Prospecto, bem como nas informações constantes do Formulário de Referência da
Companhia na data deste Prospecto. Não existe garantia de que a classificação de risco originalmente atribuída
às Debêntures permanecerá inalterada durante todo o prazo de vigência das Debêntures, até a Data de
Vencimento. Caso a classificação de risco originalmente atribuída às Debêntures seja rebaixada, a Companhia
poderá encontrar dificuldades em realizar outras emissões de títulos e valores mobiliários, assim como poderá
ocorrer redução de liquidez das Debêntures para negociação no mercado secundário (o que poderá resultar
em prejuízo aos titulares das Debêntures que optem pela venda das Debêntures no mercado secundário).
Adicionalmente, alguns dos principais investidores que adquirem valores mobiliários por meio de ofertas
públicas no Brasil (tais como entidades de previdência complementar) estão sujeitos a regulamentações
específicas que condicionam seus investimentos em valores mobiliários a determinadas classificações de
risco. Assim, o rebaixamento da classificação de risco da Oferta pode obrigar esses investidores a alienar
suas Debêntures no mercado secundário, podendo vir a afetar negativamente o preço dessas Debêntures e
sua negociação neste mercado.
Baixa liquidez do mercado secundário brasileiro de valores mobiliários
O mercado secundário existente no Brasil para negociação de debêntures apresenta, historicamente, baixa
liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá no futuro um mercado para negociação desses valores
mobiliários que possibilite aos subscritores desses títulos sua alienação caso estes assim decidam. Dessa forma,
os titulares das Debêntures podem ter dificuldade para realizar a venda desses títulos no mercado secundário.
Marcação a mercado
No mercado secundário, não é possível assegurar que as Debêntures serão negociadas sem deságio do seu
Preço de Integralização. Assim, aqueles investidores que subscreverem Debêntures e tiverem por obrigação
a marcação a mercado de seus investimentos poderão ter suas carteiras negativamente afetadas.
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Validade da estipulação da Taxa DI, divulgada pela CETIP
A Súmula n.º 176 editada pelo Superior Tribunal de Justiça enuncia que é nula a cláusula que sujeita o
devedor ao pagamento de juros de acordo com a Taxa DI divulgada pela ANBIMA/CETIP. A referida súmula
não vincula as decisões do Poder Judiciário e decorreu do julgamento de ações judiciais em que se discutia a
validade da aplicação da Taxa DI divulgada pela ANBIMA/CETIP em contratos utilizados em operações
bancárias ativas. Há a possibilidade de, numa eventual disputa judicial, a Súmula n.º 176 vir a ser aplicada
pelo Poder Judiciário para considerar que a Taxa DI não é válida como fator de remuneração das
Debêntures. Em se concretizando esta hipótese, o índice que vier a ser indicado pelo Poder Judiciário para
substituir a Taxa DI poderá conceder aos titulares das Debêntures uma remuneração inferior à atual
Remuneração das Debêntures.
Subordinação das Debêntures às demais Dívidas da Emissora.
As Debêntures da presente Emissão são da espécie subordinada, nos termos artigo 58 da Lei n.º 6.404/76.
Assim, na hipótese de liquidação da Emissora, debenturistas estarão subordinados a todos os demais
credores da Emissora, exceto aos acionistas, em relação à ordem de recebimento de seus créditos, não
havendo garantia, portanto, de recebimento da totalidade ou mesmo de parte dos valores devidos sob a
presente Emissão.
Risco relativo à participação de Pessoas Vinculadas na Oferta
No contexto da Oferta, a participação de investidores que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá resultar em má formação da taxa final da remuneração das Debêntures, assim como
poderá ter um impacto adverso na liquidez das Debêntures no mercado secundário.
O regime de colocação das Debêntures – melhores esforços – não garante a colocação total das
Debêntures, podendo atingir a destinação dos recursos da Emissora.
O regime de colocação das Debêntures estabelecido no Contrato de Distribuição, firmado entre a Emissora e
os Coordenadores, prevê a colocação das Debêntures em regime de melhores esforços. Nenhuma garantia
pode ser dada de que as Debêntures serão efetivamente colocadas e, consequentemente, de que o volume
total da emissão será efetivamente captado.
Ademais, por conta do regime de melhores esforços, os interessados em adquirir Debêntures no âmbito da
Oferta poderão, quando da assinatura dos respectivos boletins de subscrição de Debêntures, condicionar
sua adesão à Oferta à distribuição (i) da totalidade das Debêntures ofertadas; ou (ii) de uma proporção ou
quantidade mínima de Debêntures, em observância ao disposto no artigo 31 da Instrução CVM n.º 400/03.
Além disso, na hipótese de não colocação do Montante Mínimo, a presente Oferta será cancelada.
No caso de colocação parcial das Debêntures, a Emissora poderá não encontrar outras fontes de captação
de recursos disponíveis para atender sua estratégia de investimento descrita na seção “Destinação dos
Recursos”, na página 58 deste Prospecto, o que poderá afetar negativamente os resultados da Emissora,
tendo em vista que a Emissora realizará menos operações de arrendamento mercantil que o inicialmente
planejado.
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ANEXOS
• Estatuto Social Consolidado da Companhia
• Atas da Assembleia Geral e da Reunião do Conselho de Administração, que Deliberaram sobre a Oferta
• Declarações da Companhia e do Coordenador Líder nos Termos do Artigo 56 da Instrução CVM nº 400/03
• Escritura de Emissão das Debêntures
• Súmula de Classificação de Risco
• Formulário de Referência
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• Estatuto Social Consolidado da Companhia
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BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A
COMPANHIA ABERTA
NIRE 23300019326
CNPJ/MF nº 69.720.910/0001-45
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 02 de Junho de 2010

1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 10:00 horas do dia 02 de Junho

de 2010, na sede social, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na
Praça das Dracenas nº 26 – 2º andar, sala 14.

2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos

do disposto no art. 124, parágrafo 4º da Lei 6404/76, em razão de estarem
presente os acionistas da BIC Arrendamento Mercantil S.A representando a
totalidade do Capital Social, conforme “Livro de Presença dos Acionistas”.

3.

MESA: Presidida pelo Diretor Presidente Sr. José Bezerra de Menezes,

e secretariada pelo Sr. José Adauto Bezerra Junior.

4.

ORDEM DO DIA: (a) aprovar a proposta do Conselho de Administração

de mudança da sede social da Companhia e; (b) aprovar a alteração do Artigo
2º do Estatuto Social da Companhia.
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5. DELIBERAÇÕES: (a) Aprovada a proposta do Conselho de Administração
de mudança da sede social da Companhia para a Alameda Rio Negro nº 161,
loja 3, Edifício West Point, Alphaville Centro Empresarial, Município de
Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455-020; (b) Aprovada a proposta do
Conselho de Administração de alteração do Artigo 2º do Estatuto Social.
Por fim, decidiram os acionistas, tendo em vista as deliberações acima,
consolidar o Estatuto Social, que passa a vigorar na forma abaixo transcrita:

“CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA BIC ARRENDAMENTO
MERCANTIL S.A.
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E OBJETO

Art. 1º - A BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. é uma companhia
aberta que se regerá por este Estatuto.
Art. 2º - A Sociedade tem sede e foro no Município de Barueri, Estado de
São Paulo, na Alameda Rio Negro nº 161, Loja 3, Edifício West Point,
Alphaville Centro Empresarial, CEP- 06455-020, onde possui departamento
técnico estruturado e supervisionado por um membro de sua Diretoria,
podendo abrir e fechar filiais, mediante prévia autorização do Banco Central
do Brasil.
Art. 3º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.
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Art. 4º - A Sociedade tem como objetivo social a prática de operações de
arrendamento mercantil em geral, inclusive, a importação e exportação de
bens móveis e imóveis, peças, acessórios e componentes, com o tratamento
tributário previsto na legislação e normativos em vigor.
Parágrafo Único: Aplicar-se-ão às atividades realizadas pela Sociedade
todas as normas vigentes, em especial as disposições contidas:
I.

na Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que, dentre

outras atribuições, confere competência exclusiva ao Banco Central
do Brasil para o exercício da fiscalização e aplicação de penalidades
às instituições financeiras;
II.

na Lei n.º 6.099, de 12 de setembro de 1974, que dispõe sobre

o tratamento tributário para as operações de arrendamento mercantil,
e;
III.

na Resolução n.º 2.309 do Banco Central do Brasil, de 28 de

agosto de 1996, conforme posteriormente alterada, que disciplina e
consolida as normas relativas às operações de arrendamento
mercantil.
Art. 5º - É vedado à Sociedade coobrigar-se por aceite, aval, fiança ou
qualquer outra modalidade de garantia, excetuando-se somente as
modalidades de coobrigação permitidas pelas normas vigentes do Banco
Central do Brasil.
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CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL
Art. 6º - O capital social é de R$ 98.000.000,00 (noventa e oito milhões de
reais), dividido em 98.000.000 ações nominativas e escriturais de valor
unitário de R$ 1,00 (um real), todas ordinárias com direito a voto.
CAPÍTULO III
ADMINISTRAÇÃO
Art. 7º - A administração da Sociedade compete ao Conselho de
Administração e a Diretoria.
Seção I - Conselho de Administração
Art. 8º - O Conselho de Administração será composto de 3 (três) membros,
obrigatoriamente acionistas, eleitos, na forma da lei, pela Assembléia Geral a
qualquer tempo. O prazo do mandato de cada conselheiro será de 3 (três)
anos, permitida a reeleição.
Parágrafo 1º - Dentre os membros eleitos, a Assembléia Geral escolherá o
Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração.
Parágrafo 2º - O Vice-Presidente substituirá o Presidente em suas ausências
ou impedimentos temporários.
Parágrafo 3º - O Conselho de Administração reunir-se-à, ordinariamente,
uma vez por ano e, extraordinariamente, por convocação do Presidente em
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exercício. Para a instalação e o funcionamento do Conselho de
Administração será exigida a presença da maioria dos respectivos membros.
Parágrafo 4º - O Conselho de Administração deliberará por maioria de votos
dos presentes, cabendo ao Presidente em exercício, além do voto pessoal, o
de qualidade.
Parágrafo 5º - Compete ao Conselho da Administração.
I - fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade;
II - eleger e destituir os diretores;
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo, os
livros e papéis da Sociedade, solicitar informação sobre contratos
celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
IV - convocar a Assembléia Geral, quer seja ela ordinária ou
extraordinária;
V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da
Diretoria;
VI - manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando
solicitado pela Diretoria, bem como autorizar a alienação de bens do
ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de
garantias a obrigações de terceiros, nos casos em que o valor do ato
seja superior a 50% do patrimônio líquido;
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VII - escolher e destituir os auditores independentes;
VIII – indicar, dentre os membros da Diretoria, o diretor responsável
pela área de arrendamento mercantil, a ser comunicado à Delegacia
Regional do Banco Central a que a Sociedade estiver jurisdicionada, e
IX – indicar, dentre os membros da Diretoria, o diretor responsável
pela supervisão do departamento técnico mantido pela Sociedade em
sua sede.
Seção II - Diretoria
Art. 9º - A Diretoria será composta de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6
(seis) diretores, sendo um deles necessariamente o Diretor-Presidente e
outro o Diretor Vice-Presidente. O prazo do mandato de cada diretor será de
3 (três) anos, permitida a reeleição.
Parágrafo 1º - Compete aos diretores:
I - Ao Diretor-Presidente:
a) conduzir os negócios da Sociedade e praticar os atos
necessários ao seu funcionamento regular, e
b) representar a Sociedade, ativa e passivamente, em juízo e
fora dele.
II - Ao Diretor Vice-Presidente:
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a) colaborar com o Diretor-Presidente no desempenho de suas
atribuições, notadamente na coordenação das atividades dos
demais diretores, e
b) coordenar a elaboração de planos, programas, projetos,
políticas, metas e estratégias para as atividades da Sociedade.
III - Aos demais diretores:
a) auxiliar na condução das atividades na área de aplicação de
recursos;
b) auxiliar na condução das atividades na área de captação de
recursos;
c) auxiliar na condução das atividades na área financeira;
d) auxiliar na condução das atividades na área administrativa.
Parágrafo 2º - É vedado aos diretores dar fianças, avais ou qualquer outro
tipo de garantia em nome da Sociedade em negócios que não sejam do
estrito interesse dela.
Parágrafo 3º - O Diretor-Presidente será substituído, em suas ausências ou
impedimentos, pelo Diretor Vice-Presidente; os demais diretores serão
substituídos por um outro diretor, de acordo com designação do Diretor
Presidente em cada caso.
Parágrafo 4º - Serão indicados pelo Conselho de Administração, dentre os
membros da Diretoria, (i) 1 (um) diretor responsável pelas atividades de
arrendamento mercantil perante o Banco Central do Brasil, e (ii) 1 (um)
diretor responsável pela supervisão do departamento técnico da Sociedade,
mantido em sua sede, podendo tais atividades serem cumuladas por uma
única pessoa.
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Parágrafo 5º - A representação da Sociedade far-se-á por 2 (dois) diretores
em conjunto, por 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador ou por 2 (dois)
procuradores, sendo que no instrumento de constituição do mandato de tais
procuradores deverá constar o prazo de duração de seu mandato e os limites
de suas atribuições.
Seção III - Administradores
Art. 10º - Os conselheiros e diretores serão investidos nos seus cargos
mediante assinatura de termo de posse no livro de atas do Conselho de
Administração ou da Diretoria, conforme o caso.
Parágrafo 1º - No caso de vacância de cargo de conselheiro, o substituto
poderá ser nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a
primeira Assembléia Geral, será convocada imediatamente para proceder a
nova eleição. No caso de vacância de todos os cargos do Conselho de
Administração, compete a Diretoria convocar imediatamente a Assembléia
Geral.
Parágrafo 2º - No caso de vacância de cargo de diretor, a eleição do
substituto será competência do Conselho de Administração.
Parágrafo 3º - O substituto eleito para preencher cargo vago completará o
prazo de gestão do substituído. O prazo de gestão do Conselho de
Administração ou da Diretoria se estende até a investidura dos novos
administradores eleitos.
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Parágrafo 4º - A Assembléia Geral fixará o montante global da remuneração
dos conselheiros e dos diretores. Caberá ao Conselho de Administração
estabelecer o valor da remuneração individual de cada conselheiro e de cada
diretor, inclusive estipular critério de reajustamento.
CAPÍTULO IV
CONSELHO FISCAL
Art. 11º - A Sociedade terá um Conselho Fiscal não permanente, o qual
funcionará, na forma da lei e com a competência nela estabelecida nos
exercícios sociais em que for instalado, a pedido dos acionistas.
Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal, nos exercícios em que for instalado, será
composto de, no mínimo 3 (três) e, no máximo 5 (cinco) membros, com
suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos pela Assembléia Geral,
que fixará a respectiva remuneração.
Parágrafo 2º - Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão
seus cargos até a primeira Assembléia Geral Ordinária que se realizar após
a sua eleição, e poderão ser reeleitos.

CAPÍTULO V
ASSEMBLÉIA GERAL
Art. 12º - A Assembléia Geral será convocada e instalada de acordo com a
lei. Os trabalhos das Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão
conduzidos por 1 (um) presidente e por 1 (um) secretário, escolhidos pelos
acionistas presentes.
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CAPÍTULO VI
EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Art. 13º - O exercício social coincidirá com o ano civil, com término em 31 de
dezembro de cada ano.
Art. 14º - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar as
seguintes demonstrações financeiras:
I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício;
IV - demonstração das origens e aplicações de recursos.
Parágrafo único – Poderão ser realizados balanços em periodicidade
inferior, mediante aprovação do Conselho de Administração.
CAPÍTULO VII
LUCRO, RESERVAS E DIVIDENDOS
Art. 15º - Do resultado do exercício, após deduzidos eventuais prejuízos
acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda, até 10% (dez por
cento) poderão ser destinados a uma participação para os diretores, desde
que o seu total não ultrapasse a respectiva remuneração anual.
Art. 16º - Do lucro líquido do exercício, antes de qualquer outra destinação,
5% (cinco por cento) serão destinados à formação de reserva legal, que não
excederá 20% do capital social.
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Art. 17º - A Assembléia Geral poderá, por proposta da Diretoria, destinar
parte do lucro líquido do exercício à formação de reservas de contingências.
Art. 18º - A Assembléia Geral poderá, por proposta da Diretoria, destinar
pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido após as
destinações de reserva legal e das reservas de contingências, se houver,
para a distribuição de dividendos.
Art. 19º - A Assembléia Geral deverá por proposta da Diretoria, destinar o
que por acaso remanescer do lucro líquido à formação de reserva para
aumento de capital, até que atinja, somada à reserva legal, ao valor desta.

6.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a

Assembléia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi
por todos assinada. Barueri, 02 de Junho de 2010. (aa) José Bezerra de
Menezes - Presidente; José Adauto Bezerra Júnior – Secretário. Acionistas:
Banco Industrial e Comercial S.A, p. José Bezerra de Menezes e José Adauto
Bezerra Júnior.
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CONTINUAÇÃO DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA BIC
ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. DE 02 DE JUNHO DE 2010.

Confere com a original
lavrada em livro próprio.

______________________________
José Bezerra de Menezes
Presidente

_______________________________
José Adauto Bezerra Júnior
Secretário
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• Atas da Assembleia Geral e da Reunião do Conselho de Administração, que Deliberaram sobre a Oferta
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BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35300362543
CNPJ/MF nº. 69.720.910/0001-45

ATA DA 16ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2010

1.

Data, Hora e Local: Dia 18 de outubro de 2010, às 10:00 horas,

na sede social da Bic Arrendamento Mercantil S.A. (“ Companhia”),
situada à Alameda Rio Negro nº 161 – Loja 3, Edifício West Point,
Alphaville, Centro Empresarial, no Município de Barueri, Estado de São
Paulo.
2.

Convocação

e

Presença:

Dispensada

a

convocação,

em

conformidade com o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6 .404,
de 15 de dezembro de 1976 (“ Lei das Sociedades por Ações ”), conforme
alterada, em razão de estarem presentes os acionistas representando a
totalidade

do

capital

social

da

Companhia,

conforme

assinaturas

constantes do Livro de Presença dos Acionistas.
3.

Mesa: Presidida pelo Sr. José Bezerra de Menezes e Secretariada

pelo Sr. José Adauto Bezerra Júnior.
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4.

Ordem do Dia: Exame, discussão e votação das seguintes

matérias:

(a)

proposta

de

emissão,

para

distribuição

pública,

de

debêntures nominativas e escriturais, em série única, da espécie
subordinada, não conversíveis em ações da Companhia, totalizando, na
data de emissão, o valor de até R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de
reais), que constituirá a 4ª emissão pública de debêntures da Companhia
(“4ª Emissão de Debêntures ” e “Debêntures”) e, em caso de aprovação
dessa 4ª Emissão de Debêntures; (b) a delegação de poderes ao Conselho
de Administração da Companhia para deliberar sobre as condições de que
tratam os incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei das Sociedades por
Ações, e (c) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos e
quaisquer atos necessários para a implementação da 4ª Emissão de
Debêntures.
5.

Deliberações: Após as discussões relacionadas à matéria constante

da ordem do dia, foram aprovadas pelos acionista s da Companhia, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
(a) a 4ª Emissão de Debêntures, que ter ão as seguintes características e
condições: 1. Valor Total: até R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de
reais), na data de emissão, observado que (i) a Companhia poderá elevar o
montante da 4ª Emissão em até 20% (vinte por c ento), conforme disposto
no §2° do artigo 14 da Instrução CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada (“Instrução CVM n° 400”) e (ii) será facultada às
instituições financeiras intermediárias da 4ª Emissão de Debêntures a
distribuição de lote suplementar de Debêntures, nos termos do artigo 24 da
Instrução CVM n° 400, de até 15% (quinze por cento) do valor total da 4ª
Emissão de Debêntures; 2. Quantidade Total de Debêntures: até 200.000
(duzentas mil) Debêntures, observado que a quantidade total de Debêntures
poderá ser aumentada em até 20% (vinte por cento) e/ou 15% (quinze por
cento) caso a Companhia e

as

instituições
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conforme aplicável, exerçam as suas respectivas opções mencionadas nos
itens 1(i) e 1(ii) acima; 3. Valor Nominal Unitário: R$1.000,00 (um mil
reais), na data de emissão; 4. Número de Séries: única; 5. Forma,
Conversibilidade e Espécie: nominativas e escriturais, não conversíveis
em ações da Companhia e da espécie subordinada; 6. Remuneração: as
Debêntures

farão

jus

à

remuneração

correspondente

à

variação

acumulada de um percentual das taxas médias diárias dos depósitos
interfinanceiros de um dia , CDI over extra grupo, expressa na forma
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinq uenta e dois) dias úteis,
calculada e divulgada pela CETIP no informativo diário disponível em
sua página na internet ( http://www.cetip.com.br ). A taxa final da
remuneração

das

Debêntures

bookbuilding

a

intermediárias

responsáveis

ser

será

conduzido
pela

definida
pelas

em

procedimento

instituições

coordenação

da

4ª

de

financeiras
Emissão

de

Debêntures e respectiva colocação das Debêntures e será aprovada pe lo
Conselho de Administração da Companhia em reunião oportunamente
convocada para esse fim; 7. Atualização do Valor Nominal Unitário: o
Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado;
(b) tendo em vista que todas as características necessárias e suficientes
para a conclusão da 4ª Emissão de Debêntures não estão disponíveis no
momento

de

realização

da

presente

Assembl eia,

fica

aprovada

a

delegação de poderes ao Conselho de Administração para deliberar sobre
as condições de que tratam os incisos V I a VIII do artigo 59 da Lei das
Sociedades por Ações ; e
(c) autorização à Diretoria para praticar todo e qualquer ato necessário à 4ª
Emissão de Debêntures ora aprovada pelos acionistas, inclusive: (i)
celebrar escritura de emissão, de acordo com as co ndições determinadas
nesta Assembleia

e

outras

aprovações

Administração entender
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necessárias;

(ii)

contratar

agente

fiduciário,

banco

mandatário

e

escriturador das Debêntures, fixando-lhes honorários; (iii) contratar
agência de classificação de risco; (iv) contratar a HSBC CORRETORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. , com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima , nº
3.064, 2º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.229.246/0001 -10, e o
BANCO ITAÚ BBA S.A , com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.400, 4º andar –
parte, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.298.092/0001 -30, como
coordenadores da 4º Emissão de Debêntures para intermediar a colocação
pública das debêntures, podendo, para tanto, celebrar o respectivo
contrato de distribuição, ajustando cláusulas e condições, bem como
fixar-lhe remuneração;

6.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a

Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada
conforme, foi por todos assinada. Barueri, 18 de outubro de 2010. (aa)
José Bezerra de Menezes - Presidente; José Adauto Bezerra Júnior –
Secretário; Acionista: Banco Industrial e Comercial S.A. – p. Francisco
Edênio Barbosa Nobre e Carlos José Roque .

A presente ata c onfere com a original
lavrada em livro próprio .

José Bezerra de Menezes
Presidente

José Adauto Bezerra Júnior
Secretário
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BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
NIRE 35300362543
CNPJ/MF nº 69.720.910/0001-45
ATA DA 16ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em

1.

DATA, HORA E LOCAL : realizada às 17:00 horas do dia 27 de

outubro de 2010, na sede social da Bic Arrendamento Mercantil S.A.
(“Companhia”), situada à Alameda Rio Negro nº 161 – Loja 3, Edifício
West Point, Alphaville, Centro Empresarial, no Município de Barueri,
Estado de São Paulo.

2.

CONVOCAÇÃO E

PRESENÇA: conforme parágrafo 3º, do

Artigo 8º do Estatuto Social, es tando presente a totalidade dos membros
do Conselho de Administração, eleitos na Assembleia Geral Ordinária da
Companhia realizada em 28 de abril de 2010, a saber: Sr. Francisco
Humberto Bezerra, Sr. José Adauto Bezerra e Sr. Sérgio da Silva
Bezerra de Menezes.

3.

MESA: aberta a Reunião, assumiu a presidência dos trabalhos o

Sr. Francisco Humberto Bezerra, que convidou o Sr. José Adauto
Bezerra para secretariá -lo.

4.

ORDEM

DO

DIA:

conforme

autorização

concedida

pela

Assembleia Geral Extraordinária da Companhia , realizada em 18 de
outubro de 2010, o Conselho de Administração reuniu -se para exame,
discussão e votação das seguintes matérias: (a) aprovação de certas
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características da emissão, para distribuição pública, de debêntures
nominativas e escriturais, em s érie única, da espécie subordinada, não
conversíveis em ações da Companhia, totalizando, na Data de Emissão
(conforme definido abaixo) , o valor de até R$ 200.000.000,00 (duzentos
milhões de reais), que constituirá a 4ª emissão pública de debêntures da
Companhia (“Emissão”, “Oferta” e “Debêntures”) e (b) autorização para
a Diretoria da Companhia praticar todos e quaisquer atos necessários
para a implementação da Emissão .

5.

DELIBERAÇÕES: os membros do Conselho de Administração

presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições :

(a) aprovaram a Emissão, que terá as seguintes características e
condições: (i) Séries: a Emissão será realizada em uma única série de
Debêntures; (ii) Valor Total da Emissão : o valor total da Emissão será
de até R$ 200.000. 000,00 (duzentos milhões de reais), observado que tal
montante poderá ser objeto de aumento em virtude do exe rcício da opção
de distribuição de Debêntures Adicionais ou de Debêntures do Lote
Suplementar, conforme termos definidos no item (iii) abaixo; (iii)
Quantidade de Debêntures : serão emitidas até 200.000 (duzentas mil)
Debêntures, sem considerar as Debêntures Adicionais e as Debêntures do
Lote Suplementar. Para os fins do disposto no artigo 14, parágrafo
segundo, da Instrução CVM n.º 400, de 29 de deze mbro de 2003,
conforme alterada (“ Instrução CVM n.º 400/03 ”), a quantidade de
Debêntures a ser distribuída no âmbito da Oferta poderá ser aumentada a
critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores,
exclusivamente na data da conclusão do proced imento de coleta de
intenções de investimentos a ser realizado nos termos do artigo 44 da
Instrução CVM n.º 400/03 (“ Procedimento de Bookbuilding”), em até
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20% (vinte por cento) da quantidade de Debêntures originalmente
ofertada,

excluídas

eventuais

Debênt ures

do

Lote

Suplementar

(“Debêntures Adicionais ”). Para os fins do disposto no artigo 24 da
Instrução CVM n.º 400/03, em havendo demanda por parte dos
investidores

que

a

justifique,

a

Companhia

poderá

outorgar

às

instituições financeiras integra ntes do sistema de distribuição de valores
mobiliários

responsáveis

pela

colocação

das

Debêntures

(“Coordenadores”) opção para distribuição de Debêntures do lote
suplementar correspondente a, no máximo, 15% (quinze por cento) da
quantidade de Debêntures originalment e ofertada, excluídas eventuais
Debêntures

Adicionais

(“ Debêntures

do

Lote

Suplementar ”);

(iv)

Destinação de Recursos : os recursos líquidos obtidos pela Companhia
com a Oferta serão destinados à realização de novos negócios de
arrendamento

mercantil ,

conforme

estratégia

definida

pela

Administração da Companhia ; (v) Data de Emissão das Debêntures:
para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será a
data da primeira subscrição e integralização das Debêntures (“Data de
Emissão”); (vi) Valor Nominal Unitário das Debêntures : o valor
nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, é de R$ 1.000,00
(um

mil

reais)

(“ Valor

Nominal

Unitário ”);

(vii)

Colocação

e

Distribuição: As Debêntures serão objeto de distribuição pública, nos
termos da Lei n .º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por Ações ”), da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de
1976, conforme alterada e da Instrução CVM n.º 400/03, sob o regime de
melhores esforços, e serão registradas para distribuição n o mercado
primário e negociação no mercado secundário (a) por meio do SDT –
Módulo de Distribuição de Títulos (“ SDT”) e do SND – Módulo
Nacional de Debêntures (“ SND”), respectivamente, ambos administrados
e operacionalizados pela CETIP S.A. – Balcão Organi zado de Ativos e
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Derivativos (“CETIP”), sendo a distribuição e a negociação liquidadas e
as Debêntures custodiadas na CETIP; e (b) por meio do DDA – Sistema
de Distribuição de Ativos (“ DDA”) e do Sistema Bovespafix (ambiente
de negociação de ativos de rend a fixa) (“Bovespafix”), respectivamente,
ambos administrados e operacionalizados pela BM&FBOVESPA S.A. –
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“ BM&FBOVESPA”), sendo
processadas pela BM&FBOVESPA a custódia e a liquidação financeira
da Oferta e da negocia ção das Debêntures. As Debêntures serão
distribuídas

segundo

plano

de

distribuição

elaborado

pelos

Coordenadores, o qual levará em consideração suas relações com
clientes e outros aspectos de natureza comercial, bem como estratégias
dos Coordenadores e da Companhia. As Debêntures serão distribuídas
publicamente

aos

antecipadas,

nem

investidores

em

fixação

lotes

de

geral,

não

máximos

existindo
ou

reservas

mínimos.

Os

Coordenadores, com expressa anuência da Companhia, organizarão a
colocação das Debêntures pe rante os investidores interessados, podendo
levar em conta suas relações com clientes e outras considerações de
natureza comercial ou estratégica (“ Plano de Distribuição ”). A Oferta
poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial das
Debêntures, limitada a colocação de um montante mínimo de 150.000
(cento e cinquenta mil) Debêntures, equivalentes à R$150.000.000,00
(cento e cinquenta milhões de reais), sendo que as Debêntures que não
forem colocadas no âmbito da Oferta serão canceladas pela Companhia
(“Montante Mínimo”); (viii) Forma, Conversibilidade e Comprovação
de Titularidade das Debêntures: as Debêntures não serão conversíveis
em ações de emissão da Companhia. As Debêntures serão emitidas sob a
forma nominativa, escritural, sem emissão de ca utelas ou certificados.
Para todos os fins e efeitos, a titularidade das Debêntures será
comprovada pelo extrato da conta de depósito emitido pelo seu agente
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escriturador. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de
titularidade das Debêntures o e xtrato expedido pela CETIP , em nome do
titular da Debênture quando as Debêntures estiverem depositadas no
SND. Para as Debêntures depositadas na BM&FBOVESPA, será emitido,
pela BM&FBOVESPA, extrato de custódia, em nome do titular da
Debênture, que será igu almente reconhecido como comprovante de
titularidade das Debêntures ; (ix) Espécie: as Debêntures serão da
espécie subordinada, não contendo nenhum tipo de garantia, nos termos
do

artigo

58

Integralização

da
e

Lei

das

Form a

de

Sociedades

por

Integralização :

Ações ;
as

(x)

Preço

Debêntures

de

serão

subscritas pelo Valor Nominal Unitário , integralizadas em moeda
corrente nacional, à vista, no ato da subscrição de acordo com os
procedimentos da CETIP e/ou da BM&FBOVESPA, conforme o caso ;
(xi) Prazo de Vencimento : as Debêntures terão prazo de vencimento de
24 (vinte e quatro) meses contados da Data de Emissão (“ Data de
Vencimento”); (xii) Amortização Programada : não haverá amortização
programada do Valor Nominal Unitário das Debêntures, o qual será
integralmente p ago na Data de Vencimento, acrescido da Remuneração ;
(xiii) Remuneração: a remuneração das Debêntures contemplará juros
remuneratórios, a partir da Data de Emissão, incidentes sobre o saldo do
Valor Nominal Unitário, equivalentes à variação acumulada de at é
117,00% (cento e dezessete por cento) das taxas médias dos Depósitos
Interfinanceiros DI de um dia, over extra grupo , expressa na forma
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, (“ Taxa
DI-Over”) calculadas e divulgadas pela CETIP, n o informativo diário,
disponível

em

sua

página

na

Internet

(http://www.cetip.com.br)

(“Remuneração”), sendo que a taxa final da remuneração das Debêntures
será definida em Procedimento de Bookbuilding, observando o limite
acima;

(xiv)

Repactuação:

as

Debêntures
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não

serão

objeto

de

repactuação; (xv) Aquisição Facultativa: a Companhia poderá, a
qualquer tempo, adquirir as Debêntures em circulação por preço não
superior

ao

Valor

Nominal

Unitário

acrescido

da

Remuneração,

calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou a Data de
Pagamento de Remuneração imediatamente anterior, até a data do seu
efetivo pagamento, observado o disposto no artigo 55, parágrafo 2º, da
Lei

das

Sociedades

por

Ações.

As

Debêntures

adquiridas

pela

Companhia para permanência em te souraria, nos termos deste item, se e
quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração das
demais Debêntures; (xvi) Resgate Antecipado : as Debêntures não serão
objeto de resgate antecipado; (xvii) Vencimento Antecipado: o agente
fiduciário

das

Debêntures

(“Agente

Fiduciário ”)

poderá

declarar

antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes da escritura de
emissão das Debêntures (“Escritura de Emissão ”) e exigir o imediato
pagamento pela Companhia do Valor Nominal Unitário das Debêntures
em Circulação, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis,
desde a Data de Emissão ou a Data de Pagamento de Remuneração
imediatamente anterior até a data do seu efetivo pagamento, na
ocorrência

das

seguintes

hipóteses

(“ Eventos

de

Vencimento

Antecipado”): (a) falta de pagamento, pela Companhia, de qualquer
obrigação pecuniária relacionada às Debêntures, não sanada no prazo de
2 (dois) dias úteis contados de seu vencimento; (b) descumprimento,
pela Companhia ou de sua controladora, de qualquer obr igação não
pecuniária relacionada às Debêntures prevista na Escritura de Emissão,
não sanada no prazo de 20 (vinte) dias corridos da comunicação do
referido descumprimento: (i) pela Companhia ao Agente Fiduciário, ou
(ii) pelo Agente Fiduciário ou por qual quer terceiro à Companhia, dos
dois o que ocorrer primeiro, sendo que esse prazo não se aplica às
obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo específico; (c)

Text_SP 3269424v3 3498/40

94

provarem-se

falsas

ou

revelarem-se

incorretas

ou

enganosas,

em

qualquer aspecto relevante , quaisquer das declarações pela Companhia
nos documentos relacionados à Emissão; (d) extinção, liquidação,
dissolução,

insolvência,

pedido

ou

decretação

de

intervenção

administrativa ou liquidação extrajudicial pelo Banco Central do Brasil,
pedido de auto-falência, pedido de falência não elidido no prazo legal ou
decretação de falência da Companhia, ou de qualquer de seus acionistas
controladores; (e) distribuição de dividendos, pagamento de juros sobre
o capital próprio ou a realização de quaisquer outros pagamentos a seus
acionistas, caso a Companhia esteja em mora com qualquer de suas
obrigações a serem estabelecidas na Escritura de Emissão, ressalvado,
entretanto, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no
artigo 202 da Lei das Sociedades p or Ações; (f) transformação da
Companhia em sociedade limitada, nos termos dos artigos 220 a 222 da
Lei das Sociedades por Ações; (g) não cumprimento de qualquer decisão
final e irrecorrível contra a Companhia ou qualquer de seus acionistas
controladores, em valor unitário ou agregado superior a R$6.500.000,00
(seis milhões e quinhentos mil reais) ou 10% (dez por cento) do
patrimônio líquido da Companhia, o que for maior, no prazo de até 30
(trinta) dias contados da data estipulada para pagamento; (h) realização
de redução de capital social da Companhia com outra finalidade que não
a absorção de prejuízos, após a data de registro da Emissão junto à
CVM, sem que haja anuência prévia dos titulares das Debêntures; (i)
inadimplemento ou vencimento antecipado, de quaisquer obrigações
financeiras a que estejam sujeitos a Companhia ou qualquer de seus
acionistas controladores, no mercado local ou internacional em valor,
individual ou agregado, superior a R$6.500.000,00 (seis milhões e
quinhentos mil reais) ou 10% (dez por cento) do patrimônio líquido da
Companhia, o que for maior; (j) protesto de títulos contra a Companhia
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ou qualquer de seus acionistas controladores em valor individual ou
agregado superior a R$6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil
reais) ou 10% (dez por cento) do patrimônio líquido da Companhia, o
que for maior, por cujo pagamento a Companhia ou qualquer de
acionistas controladores seja responsável, salvo se, no prazo de 10 (dez)
dias úteis contados do referido protesto, seja validamente compro vado
pela Companhia que (i) o protesto foi efetuado por erro ou má -fé de
terceiros; (ii) o protesto for cancelado, ou ainda, (iii) forem prestadas
garantias em juízo; (k) transferência ou qualquer forma de cessão ou
promessa de cessão a terceiros, pela Companhia das obrigações a serem
assumidas

na

Debenturistas

Escritura

de

reunidos

em

Emissão,

sem

Assembleia

a

prévia

Geral

de

anuência

dos

Debenturistas

especialmente convocada para este fim; (l) alteração no controle
acionário, direto ou indireto, da Companhia, sem que tenha sido
previamente aprovada pelos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral
de

Debenturistas

especialmente

convocada

para

esse

fim;

e

(m)

ocorrência de incorporação da Companhia por quaisquer terceiros, e/ou
realização pela Companhia, de fusão, cisão ou qualquer forma de
reorganização societária envolvendo a Companhia que não tenha sido
previamente aprovada pelos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral
de Debenturistas especialmente convocada para esse fim ; (xviii) Multa e
Juros

Moratórios:

ocorrendo

impontualidade

no

pagamento,

pela

Companhia, de qualquer quantia devida aos titulares de Debêntures,
inclusive a Remuneração, os débitos em atraso vencidos e não pagos
pela Companhia, ficarão, desde a data da inadimplência até a data do
efetivo pagamento, sujeitos a, independentemente de aviso, notificação
ou

interpelação

judicial

ou

extrajudicial

(i)

multa

convencional,

irredutível e não compensatória, de 2% (dois por cento) e (ii) juros
moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes sobre
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as quantias em atraso; e (xix) Fundo de Sustentação de Liquidez,
Contrato de Garantia de Liquidez e Contrato de Estabilização de
Preço: não será (a) constituído fundo de sustentação de liquidez; (b)
firmado contrato de garantia de liquidez para as Debêntures; ou (c)
firmado contrato de estabilização de preço das Debêntures no âmbito da
Oferta; e

(b) autorizaram a Diretoria à praticar todo e qualquer ato necessário à
Emissão ora aprovada, com poderes para celebrar, inclusive, a Escritura de
Emissão, de acordo com as condições determinadas nesta Reunião.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme,
foi por todos assinada. Barueri, 27 de setembro de 2010. (aa) Francisco
Humberto Bezerra - Presidente; José Adauto Bezerra – Secretário;
Acionista e Sérgio da Silva Bezerra de Menezes – Conselheiro.

A presente ata c onfere com a original
lavrada em livro próprio.

Francisco Humberto Bezerra
Presidente

José Adauto Bezerra
Secretário
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São Paulo, [• ] de [• ] de 2010.
À
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM
Superintendência de Registro de Valores Mobiliários - SRE
Rua Sete de Setembro, n.º 111, 33º andar
20159-900, Rio de Janeiro/RJ
At.:

Sr. Felipe Claret da Mota
Superintendente de Registro de Valores Mobiliários

Prezados Senhores,
BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A., companhia aberta registrada na Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) na categoria B, com sede na Cidade de Barueri, Estado de
São Paulo, na Alameda Rio Negro n.º 161, Loja 3, Edifício West Point, Alphaville,
Centro Empresarial, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 69.720.910/0001-45 (“Companhia”),
vem pela presente, apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM n.º
400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), no âmbito
da distribuição pública da 4ª Emissão de Debêntures Simples, da Espécie Subordinada,
não Conversíveis em Ações, sob o Regime de Melhores Esforços, de emissão da
Companhia (“Oferta”).
Para tal fim e efeito, segue abaixo a referida declaração.
DECLARAÇÃO
A Companhia declara que:
(i)

o prospecto preliminar relativo à Oferta (“Prospecto Preliminar”) contém, e o
prospecto definitivo relativo à Oferta (“Prospecto Definitivo”) conterá, em
conjunto com as informações constantes do Formulário de Referência (elaborado
e registrado pela Emissora na CVM), as informações relevantes necessárias a
respeito da Oferta, dos valores mobiliários a serem ofertados, da Companhia e
suas atividades, situação econômico-financeira, os riscos inerentes à sua atividade
e quaisquer outras informações relevantes, sendo tais informações verdadeiras,
consistentes, corretas e suficientes para permitir aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada a respeito da Oferta;
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(ii)

o Formulário de Referência e o Prospecto Preliminar foram, e o Prospecto
Definitivo será, elaborado de acordo com as normas pertinentes; e

(iii)

as informações prestadas e a serem prestadas, por ocasião do registro da Oferta,
do arquivamento do Formulário de Referência, do Prospecto Preliminar e do
Prospecto Definitivo, bem como aquelas fornecidas ao mercado durante a Oferta,
respectivamente, são e serão verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes para
permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da
Oferta.

Sendo o que cumpria para o momento, renovam os votos de estima e consideração e
subscrevem-se.
BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:
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Coordenador Líder

DECLARAÇÃO
HSBC CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com sede na
Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.064, 2º andar, parte inscrita no
CNPJ sob o n.º 58.229.246/0001.10 (“Coordenador Líder”), na qualidade de instituição intermediária líder
responsável pela distribuição pública de até 200.000 (duzentas mil) debêntures simples, da espécie
subordinada, não conversíveis em ações, nominativas, escriturais, emitidas em série única, com valor
nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), da 4ª (quarta) emissão da BIC Arrendamento Mercantil S.A.
(“Emissora”), perfazendo o montante total de até R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)
(“Debêntures” e Oferta”, respectivamente), vem, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM n.º 400, de 29
de dezembro de 2003, conforme alterada, declarar que (i) o Prospecto Preliminar da Oferta contém, e o
Prospecto Definitivo da Oferta conterá, em conjunto com as informações constantes do Formulário de
Referência (elaborado e registrado pela Emissora na CVM), as informações relevantes necessárias ao
conhecimento, pelos investidores, das Debêntures, da Oferta e da Emissora, suas atividades, situação
econômico-financeira e dos riscos inerentes às suas atividades e quaisquer outras informações relevantes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta, tendo sido
elaborados de acordo com as normas pertinentes; e que (ii) tomou as cautelas e agiu com elevados
padrões de diligência, respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que (a) as
informações prestadas pela Emissora fossem verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo
aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; (b) as informações prestadas
pela Emissora relativas às Debêntures e às demais informações fornecidas ao mercado no Formulário de
Referência e nos Prospectos Preliminar e Definitivo da Oferta, nas datas de suas respectivas divulgações,
são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta; (c) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da
Oferta, inclusive aquelas eventuais e periódicas constantes da atualização do registro da Emissora, que
integram o Formulário de Referência, o Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo, são suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (d) o Formulário
de Referência, o Prospecto Preliminar foram e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as
normas pertinentes.
São Paulo, [•] de outubro de 2010
HSBC CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
__________________________________
Nome:
Cargo:

__________________________________
Nome:
Cargo:
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MINUTA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA QUARTA EMISSÃO DE DEBÊNTURES
SIMPLES, DA ESPÉCIE SUBORDINADA, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DO BIC
ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

Pelo presente instrumento particular, como emissor,
(a) BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A., companhia aberta com sede na Cidade de Barueri,
Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro nº 161 – Loja 3, Edifício West Point, Alphaville, Centro
Empresarial, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 69.720.910/0001-45, neste ato representada na forma do
seu Estatuto Social (“Emissora”);
e, como agente fiduciário da presente emissão e nela interveniente, representando a comunhão dos
titulares das debêntures da 4ª (quarta) emissão de debêntures simples da Emissora
(“Debenturistas” e, individualmente, “Debenturista”),
(b) OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
sociedade anônima, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
das Américas, n° 500, bloco 13, Grupo 205, CEP 22.640-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
36.113.876/0001-91, neste ato representada na forma do seu estatuto social (“Agente Fiduciário”,
sendo a Emissora e o Agente Fiduciário referidos em conjunto como “Partes” e individual e
indistintamente como “Parte”);
vêm, por meio desta e em regular forma de direito, celebrar o presente Instrumento Particular de
Escritura da Quarta Emissão de Debêntures Simples, da Espécie Subordinada, Não Conversíveis em
Ações do BIC Arrendamento Mercantil S.A. (“Escritura de Emissão”, “Emissão” e “Debêntures”,
respectivamente), em observância às seguintes cláusulas e condições:
Cláusula Primeira – DA AUTORIZAÇÃO
1.1. A presente Escritura de Emissão é celebrada de acordo com (i) a Assembleia Geral
Extraordinária da Emissora realizada em 18 de outubro de 2010 (“AGE”); e (ii) a Reunião do
Conselho de Administração da Emissora realizada em [●] de [●] de 2010 (“RCA”), nos termos do
artigo 59, parágrafo primeiro, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por Ações”).
Cláusula Segunda – DOS REQUISITOS
A Emissão será realizada com observância dos seguintes requisitos:
2.1. Registro na Comissão de Valores Mobiliários
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA QUARTA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, DA ESPÉCIE
SUBORDINADA, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DO BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

2.1.1. As Debêntures (conforme definido abaixo) serão objeto de distribuição pública registrada na
Comissão de Valores Mobiliários (“Oferta” e “CVM”, respectivamente), nos termos (i) da Lei das
Sociedades por Ações; (ii) da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada; (iii) da
Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM n.º
400/03”); e (iv) das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Registro da Oferta”).
2.1.2. O Registro da Oferta será realizado por meio do procedimento simplificado previsto na
Instrução CVM n.º 471, de 8 de agosto de 2008 (“Instrução CVM n.º 471/08”), devendo o pedido de
Registro da Oferta ser submetido à análise prévia da ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), em observância ao disposto no “Código ANBIMA
de Regulação e Melhores Práticas para as Atividades Conveniadas” (“Código para Atividades
Conveniadas”).
2.2. Registro na JUCESP e Publicação das Atas de AGE e RCA
2.2.1. A ata da AGE foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP (“JUCESP”)
em [●] de [●] de 2010, sob nº [●], e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal
“Diário do Comércio, Indústria & Serviços”, em [●] de [●] de 2010.
2.2.2. A ata da RCA foi registrada na JUCESP em [●] de [●] de 2010, sob nº [●], e publicada no
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Diário do Comércio, Indústria & Serviços”, em
[●] de [●] de 2010.
2.3. Arquivamento desta Escritura de Emissão
2.3.1. A presente Escritura de Emissão e eventuais aditamentos posteriores serão arquivados na
JUCESP, nos termos do artigo 62, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações.
2.4. Registro na ANBIMA
2.4.1. O pedido de Registro da Oferta será submetido à análise prévia da ANBIMA, nos termos da
Instrução CVM n.º 471/08, do Código para Atividades Conveniadas e do Código ANBIMA de
Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores
Mobiliários.
2.5. Registro para Distribuição e Negociação
2.5.1. As Debêntures serão registradas para distribuição no mercado primário e negociação no
mercado secundário (i) por meio do SDT – Módulo de Distribuição de Títulos (“SDT”) e do SND –
Módulo Nacional de Debêntures (“SND”), respectivamente, ambos administrados e
operacionalizados pela CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (“CETIP”), sendo a
distribuição e a negociação liquidadas e as Debêntures custodiadas na CETIP; e (ii) por meio do
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DDA – Sistema de Distribuição de Ativos (“DDA”) e do Sistema Bovespafix (ambiente de negociação
de ativos de renda fixa) (“Bovespafix”), respectivamente, ambos administrados e operacionalizados
pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), sendo
processadas pela BM&FBOVESPA a custódia e a liquidação financeira da Oferta e da negociação das
Debêntures.
Cláusula Terceira – DAS CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO
3.1. Séries
3.1.1. A Emissão será realizada em uma única série de Debêntures.
3.2. Valor Total da Emissão
3.2.1. O valor total da Emissão será de até R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais),
observado que tal montante poderá ser objeto de aumento em virtude do exercício da opção de
distribuição de Debêntures Adicionais ou de Debêntures do Lote Suplementar, conforme definido
nos itens 3.3.2. e 3.3.3. desta Escritura de Emissão.
3.3. Quantidade de Debêntures
3.3.1. Serão emitidas até 200.000 (duzentas mil) Debêntures, sem considerar as Debêntures
Adicionais (conforme definido abaixo) e as Debêntures do Lote Suplementar (conforme definido
abaixo).
3.3.2. Para os fins do disposto no artigo 14, parágrafo segundo, da Instrução CVM n.º 400/03, a
quantidade de Debêntures a ser distribuída no âmbito da Oferta poderá ser aumentada à critério da
Emissora, em comum acordo com os Coordenadores, exclusivamente na data da conclusão do
procedimento de coleta de intenções de investimentos realizado nos termos do artigo 44 da
Instrução CVM n.º 400/03 (“Procedimento de Bookbuilding”), em até 20% (vinte por cento) da
quantidade de Debêntures originalmente ofertada, excluídas eventuais Debêntures do Lote
Suplementar (conforme definido abaixo) (“Debêntures Adicionais”).
3.3.3. Para os fins do disposto no artigo 24 da Instrução CVM n.º 400/03, em havendo demanda
por parte dos investidores que a justifique, a Emissora poderá outorgar às instituições financeiras
integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários responsáveis pela colocação das
Debêntures (“Coordenadores”) opção para distribuição de Debêntures do lote suplementar
correspondente a, no máximo, 15% (quinze por cento) da quantidade de Debêntures originalmente
ofertada, excluídas eventuais Debêntures Adicionais (“Debêntures do Lote Suplementar”).
3.3.4. Conforme estipulado no “Contrato de Distribuição Pública de Debêntures Simples, da Espécie
Subordinada, não Conversíveis em Ações, sob o Regime de Melhores Esforços de Colocação, da
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Quarta Emissão do BIC Arrendamento Mercantil S.A.” (“Contrato de Distribuição”), caso os
Coordenadores decidam exercer a opção das Debêntures do Lote Suplementar, os mesmos deverão,
em conjunto, enviar comunicação, previamente por escrito, à Emissora neste sentido, a qual
decidirá, em comum acordo com os Coordenadores, sobre o exercício ou não da opção de
distribuição de Debêntures do Lote Suplementar.
3.3.5. A eventual colocação das Debêntures Adicionais e/ou das Debêntures do Lote Suplementar
observará as mesmas condições e preço das Debêntures inicialmente ofertadas e será conduzida
também sob o regime de melhores esforços, nos termos do Contrato de Distribuição.
3.3.6. Caso seja decidido o exercício do Lote Suplementar e/ou da Quantidade Adicional, a presente
Escritura de Emissão será aditada.
3.4. Destinação de Recursos
3.4.1. Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Oferta serão destinados à realização de
novos negócios de arrendamento mercantil, conforme estratégia definida pela administração da
Emissora, nos termos do prospecto preliminar da Oferta (“Prospecto Preliminar”) e a ser descrito no
prospecto definitivo da Oferta (“Prospecto Definitivo”, e em conjunto com o Prospecto Preliminar, os
“Prospectos”), bem como à expansão da carteira de crédito da Emissora.
3.5. Número da Emissão
3.5.1. A presente Escritura de Emissão representa a 4ª (quarta) emissão de debêntures da
Emissora.
3.6. Banco Mandatário, Instituição Depositária e Agente Escriturador
3.6.1. O banco mandatário, a instituição depositária e o agente escriturador das Debêntures será o
Banco Bradesco S.A. (“Banco Mandatário” e “Agente Escriturador”).
3.7. Limite Legal
3.7.1. Por serem as Debêntures da espécie subordinada, a Emissão não está sujeita aos limites
previstos no artigo 60 da Lei das Sociedades por Ações, conforme parágrafo 4º do referido artigo.
3.8. Objeto Social da Emissora
3.8.1. A Emissora tem como seu objeto social: a prática de operações de arrendamento mercantil
em geral, inclusive, a importação e exportação de bens móveis e imóveis, peças, acessórios e
componentes, com o tratamento tributário previsto na legislação e normativos em vigor, nos termos
de seu Estatuto Social.
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Cláusula Quarta – DAS CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES
4.1. Data de Emissão das Debêntures
4.1.1. Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será a data da primeira
subscrição e integralização de Debêntures (“Data de Emissão”).
4.2. Valor Nominal Unitário das Debêntures
4.2.1. O valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, é de R$ 1.000,00 (um mil
reais) (“Valor Nominal Unitário”).
4.3. Forma, Conversibilidade e Comprovação de Titularidade das Debêntures
4.3.1. As Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da Emissora. As Debêntures
serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de cautelas ou certificados. Para
todos os fins e efeitos, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato da conta de
depósito emitido pelo Agente Escriturador, na qualidade de instituição financeira responsável pela
escrituração das Debêntures. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade
das Debêntures o extrato expedido pela CETIP, em nome do titular da Debênture quando as
Debêntures estiverem depositadas no SND. Para as Debêntures depositadas na BM&FBOVESPA,
será emitido, pela BM&FBOVESPA, extrato de custódia, em nome do titular da Debênture, que será
igualmente reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures.
4.4. Espécie
4.4.1. As Debêntures serão da espécie subordinada, não contendo nenhum tipo de garantia, nos
termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações.
4.5. Preço de Integralização e Forma de Integralização
4.5.1. As Debêntures serão subscritas pelo Valor Nominal Unitário.
4.5.2. As Debêntures serão integralizadas em moeda corrente nacional, à vista, no ato da
subscrição, de acordo com os procedimentos da CETIP e/ou da BM&FBOVESPA, conforme o caso.
4.6. Prazo de Vencimento
4.6.1. As Debêntures terão prazo de vencimento de 24 (vinte e quatro) meses contados da Data de
Emissão (“Data de Vencimento”). Por ocasião da Data de Vencimento, a Emissora obriga-se a
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proceder ao pagamento das Debêntures que ainda estejam em circulação, pelo saldo do Valor
Nominal Unitário não amortizado, acrescido da Remuneração devida.
4.7. Amortização Programada
Não haverá amortização programada do Valor Nominal Unitário das Debêntures, o qual será
integralmente pago na Data de Vencimento, acrescido da Remuneração.
4.8. Remuneração
4.8.1. A remuneração das Debêntures contemplará juros remuneratórios, a partir da Data de
Emissão, incidentes sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, equivalentes à variação acumulada de
até 117,00% (cento e dezessete por cento) das taxas médias dos Depósitos Interfinanceiros DI de
um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) dias, (“Taxa DI-Over”) calculadas e divulgadas pela CETIP, no informativo diário, disponível
em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Remuneração”), sendo que a taxa final da
remuneração das Debêntures será definida em Procedimento de Bookbuilding, observando o limite
acima. A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por
dias úteis decorridos, incidentes sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures desde a
Data de Emissão até o vencimento do Período de Capitalização de acordo com a fórmula abaixo:
J = VNe x (FatorDI – 1)
onde:
J
VNe
FatorDI

Valor dos juros remuneratórios devidos ao final do Período de Capitalização, calculado
com 6 (seis) casas decimais sem arredondamento;
Valor Nominal Unitário não amortizado da Debênture, informado/calculado com 6 (seis)
casas decimais, sem arredondamento;
produtório das Taxas DI-Over com uso do percentual aplicado, da data de início de
capitalização, inclusive, até a data de cálculo exclusive, com 8 (oito) casas decimais, com
arredondamento, apurado da seguinte forma:
n

Fator DI

§

 ¨©1  TDI
k 1

k

u

p ·
¸
100 ¹

onde:
n
p

Número total de Taxas DI-Over consideradas na atualização do ativo, sendo "n" um
número inteiro;
Percentual a ser aplicado sobre a Taxa DI, informado com 2 (duas) casas decimais;
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TDIk

Taxa DI-Over, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com
arredondamento, da seguinte forma;
1

TDIk

· 252
§ DI k
 1¸  1
¨
© 100
¹

onde:
DIk

Taxa DI-Over de ordem k, divulgada pela CETIP, válida por 1 (um) dia útil (overnight),
utilizada com 2 (duas) casas decimais;

Observações:

§
©

1) O fator resultante da expressão ¨1  TDIk u

p ·
¸ é considerado com 16 (dezesseis) casas
100 ¹

decimais, sem arredondamento.

§
©

2) Efetua-se o produtório dos fatores diários ¨1  TDIk u

p ·
¸ , sendo que a cada fator diário
100 ¹

acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo
fator diário, e assim por diante até o último considerado.
3) Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante “Fator DI” com 8
(oito) casas decimais, com arredondamento.
4) A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado
pela entidade responsável pelo seu cálculo.
4.8.1.1. O período de capitalização da Remuneração ("Período de Capitalização") é o intervalo de
tempo que se inicia na Data de Emissão, inclusive, e termina na Data de Vencimento.
4.8.1.2. Caso a Taxa DI-Over não esteja disponível quando da apuração da Remuneração, será
aplicada a última Taxa DI-Over aplicável que estiver disponível naquela data, não sendo devidas
quaisquer compensações financeiras, tanto por parte da Emissora quanto por parte dos
Debenturistas, quando da divulgação da Taxa DI-Over aplicável.
4.8.1.3. Na ausência da apuração e/ou divulgação da Taxa DI-Over por prazo superior a 5 (cinco)
dias úteis, de extinção da Taxa DI-Over, ou de impossibilidade de aplicação por imposição legal ou
determinação judicial, será aplicada automaticamente no lugar da Taxa DI-Over a taxa média dos
financiamentos diários, com lastro em títulos federais, apurados no Sistema Especial de Liquidação e
Custódia ("Taxa Selic").
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4.8.1.4. Na impossibilidade de aplicação da Taxa Selic, conforme referido acima, será convocada
pelo Agente Fiduciário Assembleia Geral de Debenturistas (conforme definido abaixo), a ser
realizada no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos contados da data do evento que der causa à
convocação da referida Assembleia Geral de Debenturistas, para deliberar, de comum acordo com a
Emissora, a nova taxa de juros referencial da Remuneração, devendo as Debêntures ser
remuneradas nos mesmos níveis anteriores. Caso não haja acordo sobre a nova taxa de juros
referencial da Remuneração entre a Emissora e Debenturistas representando, no mínimo,
90% (noventa por cento) das Debêntures em Circulação, a Emissora optará, a seu exclusivo critério,
por uma das alternativas a seguir estabelecidas, obrigando-se a Emissora a comunicar por escrito ao
Agente Fiduciário, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da data da realização da
respectiva Assembleia Geral de Debenturistas, qual a alternativa escolhida:
(i)

a Emissora deverá adquirir a totalidade das Debêntures em Circulação (conforme definido
abaixo), no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da data da realização da respectiva
Assembleia Geral de Debenturistas, pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido da
Remuneração devida até a data da efetiva aquisição, calculada pro rata temporis, a partir da
Data de Emissão. As Debêntures adquiridas nos termos deste item (i) serão canceladas pela
Emissora. Nesta alternativa, para cálculo da Remuneração das Debêntures a serem
adquiridas, para cada dia do período em que ocorra a ausência de taxas, será utilizada a
última Taxa DI-Over divulgada oficialmente; ou

(ii)

a Emissora deverá amortizar a totalidade das Debêntures em Circulação, em cronograma a
ser estipulado pela Emissora, cuja data final de pagamento da Remuneração não excederá a
Data de Vencimento. Nesta alternativa, durante o prazo de amortização das Debêntures pela
Emissora: (a) todos os Debenturistas receberão o pagamento na mesma proporção; e (b) a
periodicidade do pagamento da Remuneração será a mesma, até a amortização integral das
Debêntures. Neste caso, será utilizada uma taxa de remuneração definida pelos
Debenturistas e apresentada à Emissora na Assembleia Geral de Debenturistas. Caso a
respectiva taxa de remuneração seja referenciada em prazo diferente de 252 (duzentos e
cinquenta e dois) dias úteis, essa taxa deverá ser ajustada de modo a refletir a base de 252
(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis.

4.8.2. A Remuneração será paga na Data de Vencimento.
4.9. Repactuação
4.9.1. As Debêntures não serão objeto de repactuação.
4.10. Aquisição Facultativa
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4.10.1. A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir as Debêntures em Circulação por preço não
superior ao Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a
Data de Emissão, até a data do seu efetivo pagamento, observado o disposto no artigo 55,
parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures adquiridas pela Emissora para
permanência em tesouraria, nos termos deste item, se e quando recolocadas no mercado, farão jus
à mesma Remuneração das demais Debêntures.
4.10.2. As Debêntures objeto desse procedimento poderão ser colocadas novamente no mercado,
canceladas a qualquer momento ou permanecer em tesouraria da Emissora.
4.11. Resgate Antecipado
4.11.1. As Debêntures não serão objeto de resgate antecipado.
4.12. Vencimento Antecipado
4.12.1. O Agente Fiduciário poderá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações
constantes desta Escritura de Emissão e exigir o imediato pagamento pela Emissora do Valor
Nominal Unitário das Debêntures em Circulação, acrescido da Remuneração, calculada pro rata
temporis, desde a Data de Emissão até a data do seu efetivo pagamento, na ocorrência das
seguintes hipóteses (“Eventos de Vencimento Antecipado”):
(a)

falta de pagamento, pela Emissora, de qualquer obrigação pecuniária relacionada às
Debêntures, não sanada no prazo de 2 (dois) dias úteis contados de seu vencimento;

(b)

descumprimento, pela Emissora ou de sua controladora, de qualquer obrigação não
pecuniária relacionada às Debêntures prevista nesta Escritura de Emissão, não sanada
no prazo de 20 (vinte) dias corridos da comunicação do referido descumprimento: (i)
pela Emissora ao Agente Fiduciário, ou (ii) pelo Agente Fiduciário ou por qualquer
terceiro à Emissora, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que esse prazo não se
aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo específico;

(c)

provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas ou enganosas, em qualquer aspecto
relevante, quaisquer das declarações pela Emissora nos documentos relacionados à
Emissão;

(d)

extinção, liquidação, dissolução, insolvência, pedido ou decretação de intervenção
administrativa ou liquidação extrajudicial pelo Banco Central do Brasil, pedido de autofalência, pedido de falência não elidido no prazo legal ou decretação de falência da
Emissora, ou de qualquer de seus acionistas controladores;
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(e)

distribuição de dividendos, pagamento de juros sobre o capital próprio ou a realização
de quaisquer outros pagamentos a seus acionistas, caso a Emissora esteja em mora
com qualquer de suas obrigações a serem estabelecidas na Escritura de Emissão,
ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no
artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações;

(f)

transformação da Emissora em sociedade limitada, nos termos dos artigos 220 a 222
da Lei das Sociedades por Ações;

(g)

não cumprimento de qualquer decisão final e irrecorrível contra a Emissora ou
qualquer de seus acionistas controladores, em valor unitário ou agregado superior a
R$6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) ou 10% (dez por cento) do
Patrimônio Líquido da Emissora, o que for maior, no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da data estipulada para pagamento;

(h)

realização de redução de capital social da Emissora com outra finalidade que não a
absorção de prejuízos, após a data de registro da Emissão junto à CVM, sem que haja
anuência prévia dos titulares das Debêntures;

(i)

inadimplemento ou vencimento antecipado, de quaisquer obrigações financeiras a que
estejam sujeitos a Emissora ou qualquer de seus acionistas controladores, no mercado
local ou internacional em valor, individual ou agregado, superior a R$6.500.000,00
(seis milhões e quinhentos mil reais) ou 10% (dez por cento) do Patrimônio Líquido da
Emissora, o que for maior;

(j)

protesto de títulos contra a Emissora ou qualquer de seus acionistas controladores em
valor individual ou agregado superior a R$6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil
reais) ou 10% (dez por cento) do Patrimônio Líquido da Emissora, o que for maior, por
cujo pagamento a Emissora ou qualquer de acionistas controladores seja responsável,
salvo se, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do referido protesto, seja
validamente comprovado pela Emissora que (i) o protesto foi efetuado por erro ou máfé de terceiros; (ii) o protesto for cancelado, ou ainda, (iii) forem prestadas garantias
em juízo;

(k)

transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, pela
Emissora das obrigações a serem assumidas nesta Escritura de Emissão, sem a prévia
anuência dos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas
especialmente convocada para este fim;

(l)

alteração no controle acionário, direto ou indireto, da Emissora, sem que tenha sido
previamente aprovada pelos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de
Debenturistas especialmente convocada para esse fim; e
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(m)

ocorrência de incorporação da Emissora por quaisquer terceiros, e/ou realização pela
Emissora, de fusão, cisão ou qualquer forma de reorganização societária envolvendo a
Emissora que não tenha sido previamente aprovada pelos Debenturistas reunidos em
Assembleia Geral de Debenturistas especialmente convocada para esse fim.

4.12.1.1. Os eventos a que se referem os subitens (a), (b), (g), (i) e (j) acima somente serão
considerados eventos de vencimento antecipado para os fins desta Escritura de Emissão, ensejando
a adoção dos procedimentos descritos nos itens 4.12.2. e 4.12.3. abaixo, após o final do prazo neles
referidos.
4.12.1.2. O valor de R$6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) a que se referem os itens
(g), (i) e (j) não será reajustado ou corrigido.
4.12.2. Para os fins de que trata essa Escritura de Emissão, os eventos previstos nas alíneas (a),
(b), (d), (e), (f), (g), (i) e (j) do item 4.12.1. acima serão hipóteses de vencimento antecipado
automático das Debêntures, independente de qualquer consulta aos titulares das Debêntures, aviso
ou notificação judicial ou extrajudicial, eventos estes que deverão ser imediatamente informados ao
Agente Fiduciário pela Emissora ou pelos Debenturistas. Neste caso, o Agente Fiduciário deverá
declarar vencidas todas as obrigações decorrentes das Debêntures e exigir o pagamento do que for
devido; ou ocorrendo os demais eventos previstos nas alíneas do item 4.12.1. acima, a Data de
Vencimento Antecipado das Debêntures será a data em que se realizar a Assembleia Geral de
Debenturistas de que trata o item 4.12.3. abaixo, se tal assembleia aprovar o vencimento
antecipado das Debêntures.
4.12.3. Na ocorrência de quaisquer dos eventos previstos no item 4.12.1. acima, com exceção dos
eventos previstos nas alíneas (a), (b), (d), (e), (f), (g), (i) e (j) do item 4.12.1. acima, o Agente
Fiduciário deverá convocar, em até 5 (cinco) dias úteis contados da data em que tiver ciência do
referido evento ou do fim do período de cura, conforme o caso, Assembleia Geral de Debenturistas
para deliberar sobre a eventual declaração do vencimento antecipado das Debêntures.
4.12.4. Na Assembleia Geral de Debenturistas mencionada no item 4.12.3. acima, que será
instalada observadas as disposições da Cláusula Sétima desta Escritura de Emissão, os
Debenturistas poderão optar, por deliberação de Debenturistas que representem, no mínimo, 75%
(setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação, por não declarar antecipadamente
vencidas as Debêntures.
4.12.5. Na hipótese (i) de não instalação da Assembleia Geral de Debenturistas mencionada no item
4.12.3. acima, por falta de quorum, ou (ii) de não ser aprovado o exercício da faculdade prevista no
item 4.12.4. acima por Debenturistas que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento)
das Debêntures em Circulação, o Agente Fiduciário deverá declarar o vencimento antecipado das
Debêntures.
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4.12.5. Em caso de declaração do vencimento antecipado das Debêntures pelo Agente Fiduciário, a
Emissora obriga-se a efetuar o pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures em Circulação
acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do
efetivo pagamento, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos
desta Escritura da Emissão, em até 10 (dez) dias úteis contados da comunicação por escrito a ser
enviada pelo Agente Fiduciário à Emissora, a qual será encaminhada em até 2 (dois) dias contados
da Data de Vencimento Antecipado, nos termos da Cláusula Nona desta Escritura de Emissão, sob
pena de, em não o fazendo, ficar obrigada, ainda, ao pagamento dos encargos moratórios previstos
no item 4.13. abaixo.
4.12.5.1. As Debêntures objeto do procedimento descrito no item 4.12.4. acima serão
obrigatoriamente canceladas pela Emissora.
4.13. Multa e Juros Moratórios
4.13.1. Ocorrendo impontualidade no pagamento, pela Emissora, de qualquer quantia devida aos
titulares de Debêntures, inclusive a Remuneração prevista acima, os débitos em atraso vencidos e
não pagos pela Emissora, ficarão, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento,
sujeitos a, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (i)
multa convencional, irredutível e não compensatória, de 2% (dois por cento) e (ii) juros moratórios
à razão de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes sobre as quantias em atraso.
4.14. Decadência dos Direitos aos Acréscimos
4.14.1. Sem prejuízo do disposto no item 4.13. acima, o não comparecimento do titular de
Debêntures para receber o valor correspondente a qualquer das obrigações pecuniárias devidas pela
Emissora nas datas previstas nesta Escritura de Emissão ou em comunicado publicado pela Emissora
não lhe dará direito ao recebimento de qualquer acréscimo relativo ao atraso no recebimento,
sendo-lhe assegurado, todavia, o direito adquirido até a data do respectivo vencimento.
4.15. Local de Pagamento
4.15.1. Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Emissora no dia de
seu respectivo vencimento por intermédio da CETIP e/ou da BM&FBOVESPA, conforme as
Debêntures estejam custodiadas na CETIP e/ou na BM&FBOVESPA e em atendimento aos seus
procedimentos, ou por meio do Banco Mandatário das Debêntures para os titulares das Debêntures
que não estejam depositadas em custódia vinculada à CETIP e/ou à BM&BOVESPA.
4.16. Prorrogação dos Prazos
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4.16.1. Considerar-se-ão automaticamente prorrogados até o 1º (primeiro) dia útil subsequente,
sem acréscimo de juros ou de qualquer outro encargo moratório aos valores a serem pagos, os
prazos para pagamento de qualquer obrigação prevista ou decorrente da presente Escritura de
Emissão, quando a data de tais pagamentos coincidir com dia em que não haja expediente
comercial ou bancário na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ressalvados os casos cujos
pagamentos devam ser realizados por meio da CETIP, hipótese em que somente haverá
prorrogação quando a data de pagamento coincidir com sábado, domingo ou feriado nacional, em
todos os casos observado a legislação bancária aplicável.
4.17. Publicidade
4.17.1. Todos os atos e decisões relevantes relativos exclusivamente à Emissão e/ou às Debêntures
que, de qualquer forma, vierem a envolver, direta ou indiretamente, os interesses dos titulares de
Debêntures, a critério razoável da Emissora, deverão ser publicados sob a forma de “Aviso aos
Debenturistas” no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Diário do Comércio, Indústria &
Serviços”.
4.18. Imunidade dos Titulares de Debêntures
4.18.1. Caso qualquer titular de Debêntures goze de algum tipo de imunidade ou isenção tributária,
este deverá encaminhar ao Banco Mandatário, no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis antes da data
prevista para recebimento de pagamentos referentes às Debêntures, documentação comprobatória
da referida imunidade ou isenção tributária, sob pena de ter descontado de seus pagamentos os
valores devidos nos termos da legislação tributária em vigor.
4.19. Classificação de Risco
4.19.1. As Debêntures serão objeto de classificação de risco (rating) por agência classificadora de
risco na Data de Emissão, cuja atualização será anual, nos termos do item 5.1.(n) da presente
Escritura de Emissão.
4.20. Colocação e Distribuição
4.20.1. As Debêntures serão objeto de distribuição pública, sob o regime de melhores esforços, nos
termos do Contrato de Distribuição e na forma prevista no item 2.5. desta Escritura de Emissão,
segundo plano de distribuição elaborado pelos Coordenadores, o qual levará em consideração suas
relações com clientes e outros aspectos de natureza comercial, bem como estratégias dos
Coordenadores e da Emissora.
4.20.2. As Debêntures serão distribuídas publicamente aos investidores em geral, não existindo
reservas antecipadas, nem fixação de lotes máximos ou mínimos. Os Coordenadores, com expressa
anuência da Emissora, organizarão a colocação das Debêntures perante os investidores
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interessados, podendo levar em conta suas relações com clientes e outras considerações de
natureza comercial ou estratégica (“Plano de Distribuição”).
4.20.3. A Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial das Debêntures,
limitada a colocação de um montante mínimo de 150.000 (cento e cinquenta mil) Debêntures,
equivalentes à R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), sendo que as Debêntures
que não forem colocadas no âmbito da Oferta serão canceladas pela Emissora (“Montante Mínimo”).
Os Coordenadores não serão responsáveis pela subscrição e integralização das Debêntures que não
sejam subscritas e integralizadas no âmbito da Oferta.
4.20.3.1.
Os interessados em adquirir Debêntures no âmbito da Oferta poderão, quando da
assinatura dos respectivos boletins de subscrição de Debêntures, condicionar sua adesão à Oferta à
distribuição (i) da totalidade das Debêntures ofertadas; ou (ii) de uma proporção ou quantidade
mínima de Debêntures, em observância ao disposto no artigo 31 da Instrução CVM n.º 400/03.
4.20.3.2.
Na hipótese de não atendimento das condições referidas nas alíneas (i) ou (ii) do
item 4.20.3.1 acima, ou na hipótese de não colocação do Montante Mínimo, conforme o caso, os
investidores que já tiverem subscrito e integralizado Debêntures no âmbito da Oferta receberão da
Emissora os montantes utilizados na integralização de Debêntures, no prazo a ser indicado no
anúncio de início da Oferta (“Anúncio de Início”), deduzidos dos encargos e tributos devidos. Nessas
hipóteses, a Remuneração será devida da data de sua integralização até o efetivo pagamento pela
Emissora.
4.20.4. A colocação pública das Debêntures somente terá início após a concessão do registro da
Oferta pela CVM, a publicação do Anúncio de Início e a disponibilização do prospecto definitivo da
Oferta.
4.21. Fundo de Sustentação de Liquidez, Contrato de Garantia de Liquidez e Contrato de
Estabilização de Preço
4.22.1. Não será (i) constituído fundo de sustentação de liquidez; (ii) firmado contrato de garantia
de liquidez para as Debêntures; ou (iii) firmado contrato de estabilização de preço das Debêntures
no âmbito da Oferta.
Cláusula Quinta – DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA
5.1. A Emissora está adicionalmente obrigada a:
(a) Fornecer ao Agente Fiduciário:
(i)
no prazo máximo 90 (noventa) dias após o encerramento de cada exercício
social, cópia de seus demonstrativos financeiros anuais completos, acompanhados de
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parecer dos auditores independentes, demonstrativos estes que serão preparados de
acordo com a regulamentação brasileira e os princípios contábeis geralmente aceitos
no Brasil, bem como declaração do Diretor de Relações com Investidores atestando o
cumprimento das obrigações da Emissora dispostas na presente Escritura de Emissão;
(ii)
dentro de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias até 31 de dezembro de 2011
e, a partir dessa data, 1 (um) mês do término de cada trimestre de seu exercício fiscal,
cópia das demonstrações financeiras, com revisão limitada nos termos das normas da
CVM, relativas ao respectivo trimestre, preparadas de acordo com os princípios
contábeis geralmente aceitos no Brasil, e declaração do Diretor de Relações com
Investidores da Emissora de que a Emissora está em dia no cumprimento de todas as
suas obrigações previstas nesta Escritura de Emissão;
(iii)
com a maior brevidade possível, qualquer informação que, razoavelmente, lhe
venha a ser solicitada;
(iv)
cópia das informações periódicas e eventuais pertinentes à Instrução CVM n.º
480/09, com a mesma periodicidade prevista para o envio dessas informações à CVM;
(v)
na mesma data da publicação, as informações veiculadas na forma prevista no
item 4.18. acima;
(vi)
avisos aos titulares de Debêntures, editais de convocação de Assembleia Geral
de Debenturistas, fatos relevantes, assim como atas de assembleias gerais e reuniões
do conselho de administração que de alguma forma envolvam o interesse dos titulares
de Debêntures, a exclusivo critério da Emissora, nos mesmos prazos previstos na
Instrução CVM n.º 480/09 ou, se ali não previstos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis
contados da data em que forem (ou devessem ter sido) publicados ou, se não forem
publicados, da data em que forem realizados;
(vii)
informações sobre qualquer descumprimento não sanado, de natureza
pecuniária ou não, de quaisquer cláusulas, termos ou condições desta Escritura de
Emissão, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data do descumprimento;
(viii) todos os demais documentos e informações que a Emissora, nos termos e
condições previstos nesta Escritura de Emissão, se comprometeu a enviar ao Agente
Fiduciário;
(b) submeter, na forma da lei, suas contas e balanços a exame por empresa de auditoria
independente registrada na CVM;
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(c) manter sempre atualizado o seu registro de companhia aberta na CVM e disponibilizar
aos seus acionistas e aos titulares de Debêntures as demonstrações financeiras
elaboradas e aprovadas, previstas no artigo 176 da Lei das Sociedades por Ações;
(d) manter, em adequado funcionamento, um órgão para atender, de forma eficiente, os
titulares de Debêntures ou contratar instituições financeiras autorizadas para a prestação
desse serviço;
(e) convocar a Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos da Cláusula Sétima, para
deliberar sobre qualquer das matérias que direta ou indiretamente se relacione com a
Emissão, caso o Agente Fiduciário não o faça;
(f) informar o Agente Fiduciário imediatamente sobre a ocorrência de quaisquer dos Eventos
de Vencimento Antecipado previstos nesta Escritura de Emissão;
(g) cumprir todas as determinações emanadas da CVM, inclusive mediante envio de
documentos, prestando, ainda, as informações que lhe forem solicitadas;
(h) não realizar operações fora do seu objeto social, observadas as disposições estatutárias,
legais e regulamentares em vigor;
(i) notificar imediatamente o Agente Fiduciário sobre qualquer alteração substancial nas
condições financeiras, econômicas, comerciais, operacionais, regulatórias ou societárias
ou nos negócios da Emissora que (i) impossibilite ou dificulte de forma relevante o
cumprimento, pela Emissora, de suas obrigações decorrentes desta Escritura de Emissão
e das Debêntures ou (ii) faça com que as demonstrações ou informações financeiras
fornecidas pela Emissora à CVM não mais reflitam a real condição financeira da
Emissora;
(j) manter seus bens e ativos devidamente segurados, conforme práticas correntes;
(k) não praticar qualquer ato em desacordo com o estatuto social e com esta Escritura de
Emissão, em especial os que possam, direta ou indiretamente, comprometer o pontual e
integral cumprimento das obrigações assumidas perante os titulares de Debêntures;
(l) cumprir, em todos os aspectos relevantes, todas as leis, regras, regulamentos e ordens
aplicáveis em qualquer jurisdição na qual realize negócios ou possua ativos;
(m) manter contratado, durante o prazo de vigência das Debêntures, às suas expensas, o
Banco Mandatário e Agente Escriturador, o Agente Fiduciário e sistema de negociação no
mercado secundário no SND;
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(n) contratar e manter contratada, durante todo o prazo de vigência das Debêntures,
agência de rating que mantenha atualizado e dê ampla divulgação ao mercado do
relatório de avaliação de risco (rating) das Debêntures, com periodicidade pelo menos
anual;
(o) dar ampla divulgação ao mercado para cada atualização do relatório da agência de rating
referido na alínea (n) acima e encaminhar o relatório imediatamente à CVM, à CETIP e
ao Agente Fiduciário; e
(p) efetuar o pagamento de todas as despesas comprovadas pelo Agente Fiduciário que
venham a ser razoavelmente necessárias para proteger os direitos e interesses dos
titulares de Debêntures ou para realizar seus créditos, inclusive honorários advocatícios e
outras despesas e custos incorridos em virtude da cobrança de qualquer quantia devida
aos titulares de Debêntures nos termos desta Escritura de Emissão.
5.2. As despesas a que se refere o item 5.1.(p). acima compreenderão, entre outras, as seguintes:
(a) publicação de relatórios, avisos e notificações, conforme previsto nesta Escritura de
Emissão, e outras que vierem a ser exigidas pela regulamentação aplicável;
(b) extração de certidões;
(c) despesas de viagem, quando estas sejam necessárias ao desempenho das funções do
Agente Fiduciário, sendo que os valores relativos a essas despesas estarão limitados
àqueles usualmente incorridos pelo Agente Fiduciário em relação aos seus próprios
empregados, para suas viagens e hospedagem; e
(d) eventuais levantamentos adicionais e especiais ou periciais que vierem a ser necessários,
se ocorrerem omissões e/ou obscuridades nas informações pertinentes aos estritos
interesses dos titulares de Debêntures.
5.2.1. O crédito do Agente Fiduciário, por despesas incorridas para proteger direitos e interesses ou
realizar créditos dos titulares de Debêntures, que não tenha sido saldado na forma do item 5.1.(p),
será acrescido à dívida da Emissora, preferindo a estas na ordem de pagamento.
5.2.2 Todas as despesas com procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que o Agente
Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos titulares de Debêntures deverão ser
previamente aprovadas e adiantadas pelos titulares de Debêntures e, posteriormente conforme
previsto em lei, ressarcidas pela Emissora. Tais despesas a serem adiantadas pelos titulares de
Debêntures incluem também os gastos com honorários advocatícios de terceiros, depósitos, custas
e taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agente Fiduciário, enquanto representante dos titulares
de Debêntures. As eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em
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ações judiciais serão igualmente suportadas pelos titulares de Debêntures, bem como a
remuneração do Agente Fiduciário na hipótese de a Emissora permanecer em inadimplência com
relação ao pagamento desta por um período superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciário
solicitar garantia dos titulares de Debêntures para cobertura do risco de sucumbência.

Cláusula Sexta – DO AGENTE FIDUCIÁRIO
6.1. A Emissora nomeia e constitui como agente fiduciário da Emissão, a Oliveira Trust Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários S.A., acima qualificada, que, por meio deste ato, aceita tal
nomeação para, nos termos da lei e da presente Escritura de Emissão, representar perante ela,
Emissora, os interesses da comunhão dos titulares de Debêntures.
6.2. O Agente Fiduciário, nomeado na presente Escritura de Emissão, declara sob as penas da lei,
que:
(a)

aceita a função para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e
atribuições previstos na legislação específica e nesta Escritura de Emissão;

(b)

conhece e aceita integralmente esta Escritura de Emissão, todas as suas cláusulas e
condições;

(c)

está devidamente autorizado a celebrar esta Escritura de Emissão e a cumprir com
suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e
estatutários necessários para tanto;

(d)

a celebração desta Escritura de Emissão e o cumprimento de suas obrigações aqui
previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente
Fiduciário;

(e)

não tem qualquer impedimento legal, conforme parágrafo terceiro do artigo 66, da Lei
das Sociedades por Ações, para exercer a função que lhe é conferida;

(f)

não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no artigo
10 da Instrução CVM n.º 28, de 23 de novembro de 1983, conforme alterada
(“Instrução CVM n.º 28/83”);

(g)

não tem qualquer ligação com a Emissora que o impeça de exercer suas funções;

(h)

está ciente das disposições da Circular BACEN n.º 1.832, de 31 de outubro de 1990,
conforme alterada;
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(i)

verificou a veracidade das informações contidas nesta Escritura de Emissão na Data de
Emissão, baseado nas informações prestadas pela Emissora e nos demais documentos
relacionados à Emissão. O Agente Fiduciário não conduziu nenhum procedimento de
verificação independente de veracidade das informações ora apresentadas, com o quê
os Debenturistas, ao subscreverem ou adquirirem as Debêntures, declaram-se cientes
e de acordo; e

(j)

a verificação pelo Agente Fiduciário a respeito da veracidade das declarações prestadas
pela Emissora nesta Escritura de Emissão deu-se através das informações constantes
dos documentos relacionados à Emissão, que refletem as diligências efetuadas a
respeito, sendo certo que o Agente Fiduciário não conduziu nenhum procedimento de
verificação independente ou adicional da veracidade das declarações ora apresentadas,
com o quê os Debenturistas, ao subscreverem ou adquirirem as Debêntures, declaramse cientes e de acordo.

6.3. O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data de assinatura desta Escritura de
Emissão, devendo permanecer no exercício de suas funções até a Data de Vencimento das
Debêntures ou, caso ainda restem obrigações da Emissora inadimplidas após a Data de Vencimento,
até que todas as obrigações da Emissora relacionadas a esta Escritura de Emissão sejam cumpridas
ou, ainda, até sua efetiva substituição.
6.4. Será devida pela Emissora ao Agente Fiduciário, a título de honorários pelos deveres e
atribuições que lhe competem, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis e desta
Escritura de Emissão, parcelas trimestrais de R$5.000,00 (cinco mil reais) (“Remuneração do Agente
Fiduciário”), a serem pagas nos termos do item 6.4.1. abaixo.
6.4.1. A primeira parcela referente à Remuneração do Agente Fiduciário será paga pela Emissora 5
(cinco) dias após a assinatura da Escritura de Emissão e as demais nas mesmas datas dos
trimestres subsequentes, sendo que o valor da última parcela referente à Remuneração do Agente
Fiduciário deverá ser calculado pro rata die até a data do seu efetivo pagamento. Em caso de mora
no pagamento da Remuneração do Agente Fiduciário, os débitos em atraso ficarão sujeitos à multa
e juros de mora, na forma estabelecida nesta Escritura de Emissão. Serão devidas parcelas
trimestrais até a liquidação integral das Debêntures, caso estas não sejam pagas integralmente na
data de seu vencimento.
6.4.2. O Agente Fiduciário deverá enviar aviso de
Fiduciário à Emissora com antecedência mínima de
pagamento. Na hipótese da Emissora não receber
eventuais débitos em atraso não estarão sujeitos a
aqueles previstos nesta Escritura de Emissão.

cobrança referente à Remuneração do Agente
20 (vinte) dias contados da data do respectivo
referido aviso dentro do prazo acima referido,
quaisquer multas e/ou juros de mora, inclusive
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6.4.3. Na hipótese de ocorrer o cancelamento ou o resgate da totalidade das Debêntures em
Circulação, a Remuneração do Agente Fiduciário será calculada pro rata temporis referente ao
período da efetiva prestação dos serviços, devendo o Agente Fiduciário restituir à Emissora eventual
diferença entre o valor da Remuneração do Agente Fiduciário recebida e aquela calculada nos
termos deste item.
6.4.4. No caso de inadimplemento no pagamento das Debêntures ou de reestruturação das
condições das Debêntures após a Emissão, serão devidas ao Agente Fiduciário, adicionalmente, o
valor de R$500,00 (quinhentos reais) por hora/homem de trabalho dedicado à (i) comparecimento
em reuniões formais com a Emissora e/ou com Debenturistas, (ii) celebração de aditamentos à
Escritura de Emissão e a eventuais contratos relacionados à Emissão, e (iii) implementação das
consequentes decisões tomadas em tais eventos. Referido valor deverá ser pago em até 5 (cinco)
dias após comprovação da entrega, pelo Agente Fiduciário, de relatório de horas à Emissora.
Entende-se por reestruturação das Debêntures os eventos relacionados à alteração de (i) prazos de
pagamento, e (ii) condições relacionadas aos Eventos de Vencimento Antecipado. Os eventos
relacionados à amortização das Debêntures não são considerados reestruturação das Debêntures.
6.4.5. A remuneração acima não inclui as despesas com viagens, estadias, transporte e publicação
necessárias ao exercício da função de Agente Fiduciário, durante ou após a implantação do serviço,
que deverão ser reembolsadas pela Emissora, nos termos do item 5.2 (c) acima.
6.4.6. No caso de inadimplemento da Emissora, todas as despesas em que o Agente Fiduciário
venha a incorrer para resguardar os interesses dos Debenturistas deverão ser previamente
aprovadas e adiantadas pelos Debenturistas e, posteriormente, ressarcidas pela Emissora. Tais
despesas incluem os gastos com honorários advocatícios, inclusive de terceiros, depósitos,
indenizações, custas e taxas judiciais de ações propostas pelo Agente Fiduciário, desde que
relacionadas à solução da inadimplência, enquanto representantes dos Debenturistas. As eventuais
despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão
igualmente suportadas pelos Debenturistas, bem como a remuneração e as despesas reembolsáveis
do Agente Fiduciário, na hipótese da Emissora permanecer em inadimplência com relação ao
pagamento destas por um período superior a 10 (dez) dias corridos.
6.4.7. As eventuais despesas, depósitos e custas judiciais, bem como indenizações, decorrentes de
ações intentadas contra o Agente Fiduciário, decorrente do exercício de sua função ou da sua
atuação em defesa da estrutura da operação, serão igualmente suportadas pelos Debenturistas,
salvo nos casos de dolo, imprudência, imperícia ou negligência do Agente Fiduciário. Tais despesas
incluem honorários advocatícios para defesa do Agente Fiduciário e deverão ser igualmente
adiantadas pelos Debenturistas.
6.4.9. A Remuneração do Agente Fiduciário será acrescida dos seguintes tributos: (i) Imposto sobre
Serviços e Qualquer Natureza – ISS, (ii) Contribuição ao Programa de Integração Social - PIS, (iii)
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, (iv) Contribuição Social Sobre o
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Lucro Líquido, (v) Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, e (vi) quaisquer outros tributos que
venham a incidir sobre a Remuneração do Agente Fiduciário, devendo ser aplicadas as alíquotas
vigentes em cada data de pagamento da Remuneração do Agente Fiduciário. O Agente Fiduciário
será responsável por discriminar os tributos e respectivos valores incidentes sobre a Remuneração
do Agente Fiduciário na ocasião da apresentação do respectivo aviso de cobrança.
6.4.10. A Remuneração do Agente Fiduciário será atualizada anualmente, a partir da Data de
Emissão, com base na variação percentual acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado IGPM, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.
6.4.11. Não estão incluídas na Remuneração do Agente Fiduciário despesas com especialistas, caso
sejam necessárias, tais como auditoria e/ou fiscalização, entre outros, ou assessoria legal ao Agente
Fiduciário e/ou aos titulares de Debêntures.
6.5. Além de outros previstos em lei, em ato normativo da CVM ou nesta Escritura de Emissão,
constituem deveres e atribuições do Agente Fiduciário:
(a)

proteger os direitos e interesses dos titulares de Debêntures, empregando, no exercício
da função, o cuidado e a diligência que toda pessoa ativa e proba costuma empregar
na administração de seus próprios bens;

(b)

renunciar à função na hipótese de superveniência de conflitos de interesse ou de
qualquer outra modalidade de inaptidão;

(c)

conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e demais papéis
relacionados com o exercício de suas funções;

(d)

verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas
nesta Escritura de Emissão, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as
omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;

(e)

promover, nos competente órgãos, caso a Emissora não o faça, o registro desta
Escritura de Emissão e respectivos aditamentos, sanando as lacunas e irregularidades
porventura neles existentes. Neste caso, a Emissora deverá fornecer-lhe as indicações
e documentos necessários para tal registro;

(f)

acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações obrigatórias
prestadas pela Emissora, alertando os titulares de Debêntures acerca de eventuais
omissões ou inverdades constantes de tais informações;

(g)

emitir parecer sobre a suficiência das informações constantes das propostas de
modificações nas condições das Debêntures, se for o caso;
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(h)

solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções, certidões
atualizadas dos distribuidores cíveis estaduais, distribuidores federais, das Varas da
Fazenda Pública, Cartórios de Protesto, Juntas de Conciliação e Julgamento, das Varas
da Justiça Federal e da Procuradoria da Fazenda Pública do foro da sede da Emissora,
bem como das demais comarcas em que a Emissora exerça suas atividades;

(i)

solicitar, quando considerar necessário e desde que de forma fundamentada, auditoria
extraordinária na Emissora;

(j)

convocar, quando necessário, a Assembleia Geral de Debenturistas mediante anúncio
publicado, pelo menos 3 (três) vezes, no jornal utilizado pela Emissora na época para
realização de suas publicações, respeitadas outras regras relacionadas à publicação
constantes da Lei das Sociedades por Ações e desta Escritura de Emissão;

(k)

comparecer à Assembleia Geral de Debenturistas a fim de prestar as informações que
lhe forem solicitadas;

(l)

elaborar relatórios destinados aos titulares de Debêntures, nos termos da alínea “b” do
parágrafo 1º do artigo 68 da Lei das Sociedades por Ações, o qual deverá conter, ao
menos, as seguintes informações:
(i)
eventual omissão ou inverdade, de que tenha conhecimento, contida nas
informações divulgadas pela Emissora, ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na
obrigatória prestação de informações pela Emissora;
(ii)

alterações estatutárias ocorridas no período;

(iii)
comentários sobre as demonstrações contábeis da Emissora, fornecendo os
indicadores econômicos, financeiros e a estrutura de capital da Emissora;
(iv)

posição da distribuição ou colocação das Debêntures no mercado;

(v)
resgate, amortização e pagamentos de juros de debêntures da Emissora
realizados no período, bem como repactuação, aquisições e vendas de debêntures
efetuadas pela Emissora;
(vi)
acompanhamento da destinação dos recursos captados por meio da Oferta, de
acordo com os dados obtidos perante os administradores da Emissora;
(vii)
cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emissora nesta Escritura
de Emissão;
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(viii)
declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de Agente
Fiduciário; e
(ix)

relação dos bens e valores entregues à sua administração.

(m) colocar o relatório de que trata o item “l” acima à disposição dos titulares de
Debêntures no prazo máximo de 4 (quatro) meses, a contar do encerramento do
exercício social da Emissora, ao menos nos seguintes locais:
(i)

na sede da Emissora;

(ii)

na sede do Agente Fiduciário;

(iii)

na CVM; e

(iv)

na sede do Coordenador líder da Oferta.

(n)

publicar, às expensas da Emissora, nos órgãos da imprensa em que a Emissora deva
efetuar suas publicações, anúncio comunicando aos titulares de Debêntures que o
relatório se encontra à sua disposição nos locais indicados no item “m” acima;

(o)

manter atualizada a relação dos titulares de Debêntures e seus endereços, mediante,
inclusive, solicitação de informações junto à Emissora, ao Banco Mandatário, à CETIP e
à BM&FBovespa;

(p)

fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes desta Escritura de Emissão,
especialmente daquelas que impõem obrigações de fazer e de não fazer;

(q)

notificar os titulares de Debêntures, por edital e individualmente, no prazo máximo de
5 (cinco) dias úteis contados a partir da data em que tiver ciência, de qualquer
inadimplemento, pela Emissora, de obrigações assumidas na presente Escritura de
Emissão, indicando o local em que fornecerá aos interessados maiores
esclarecimentos; comunicação de igual teor deve ser enviada à CVM, à CETIP e à
BM&FBovespa; e

(r)

encaminhar à ANBIMA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da sua
veiculação, cópia do relatório de reavaliação anual da agência classificadora de risco
das Debêntures, nos termos do artigo 25, inciso II, do Código para atividades
Conveniadas.
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6.6. Sem prejuízo dos Eventos de Vencimento Antecipado previstos nesta Escritura de Emissão, o
Agente Fiduciário usará de quaisquer procedimentos judiciais ou extrajudiciais contra a Emissora
para a proteção e defesa dos interesses da comunhão dos titulares de Debêntures na realização de
seus créditos, devendo, em caso de inadimplemento da Emissora:
(a) observados os termos e condições previstos nesta Escritura de Emissão, declarar
antecipadamente vencidas as Debêntures e cobrar seu principal e acessórios;
(b) requerer a falência da Emissora, nos termos da legislação aplicável;
(c) tomar todas as providências necessárias para a realização dos créditos dos titulares de
Debêntures; e
(d) representar os titulares de Debêntures em processo de falência, intervenção ou
liquidação da Emissora.
6.6.1. O Agente Fiduciário somente se eximirá da responsabilidade pela não adoção das medidas
contempladas nas alíneas “a” a “d” acima caso a Assembleia Geral de Debenturistas realizada nos
termos do item 4.12.3. acima assim o autorizar.
6.7. Nas hipóteses de ausência ou impedimentos temporários, renúncia, liquidação, dissolução ou
extinção, ou qualquer outro caso de vacância na função de agente fiduciário da Emissão, será
realizada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do evento que a determinar,
Assembleia Geral de Debenturistas para a escolha do novo agente fiduciário da Emissão, a qual
poderá ser convocada pelo próprio Agente Fiduciário a ser substituído, pela Emissora, por titulares
de Debêntures que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das Debêntures em Circulação,
ou pela CVM. Na hipótese da convocação não ocorrer até 5 (cinco) dias úteis antes do término do
prazo acima citado, caberá à Emissora efetuá-la, sendo certo que a CVM poderá nomear substituto
provisório, enquanto não se consumar o processo de escolha do novo agente fiduciário da Emissão.
A substituição não implicará em remuneração ao novo agente fiduciário superior à ora avençada.
6.7.1. Na hipótese de o Agente Fiduciário não poder continuar a exercer as suas funções por
circunstâncias supervenientes a esta Escritura de Emissão, deverá este comunicar imediatamente o
fato à Emissora e aos titulares de Debêntures, solicitando sua substituição.
6.7.2. É facultado aos titulares de Debêntures, após o encerramento do prazo para a subscrição e
integralização da totalidade das Debêntures, proceder à substituição do Agente Fiduciário e à
indicação de seu substituto, em Assembleia Geral de Debenturistas especialmente convocada para
esse fim.
6.7.3. Caso ocorra a efetiva substituição do Agente Fiduciário, o substituto receberá a mesma
remuneração recebida pelo Agente Fiduciário em todos os seus termos e condições, sendo que a
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primeira parcela anual devida ao substituto será calculada pro rata temporis, a partir da data de
início do exercício de sua função como agente fiduciário da Emissão. Esta remuneração poderá ser
alterada de comum acordo entre a Emissora e o agente fiduciário substituto, desde que
previamente aprovada pela Assembleia Geral de Debenturistas.
6.7.4. Em qualquer hipótese, a substituição do Agente Fiduciário ficará sujeita à comunicação prévia
à CVM e à sua manifestação acerca do atendimento aos requisitos previstos no artigo 9º da
Instrução CVM n.º 28/83.
6.7.5. A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deverá ser objeto de aditamento
à Escritura de Emissão, que deverá ser registrado na JUCESP.
6.7.5.1 O agente fiduciário substituto deverá, imediatamente após sua nomeação, comunicá-la aos
titulares de Debêntures em forma de aviso nos termos do item 4.18. acima.
6.7.6. Aplicam-se às hipóteses de substituição do Agente Fiduciário as normas e preceitos a este
respeito promulgados por atos da CVM.
Cláusula Sétima – DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS
7.1. Os titulares de Debêntures poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral de
debenturistas para deliberar sobre matérias de interesse da comunhão dos titulares de Debêntures,
de acordo com o disposto no artigo 71 da Lei das Sociedades por Ações (“Assembleia Geral de
Debenturistas”).
7.2. A Assembleia Geral de Debenturistas poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela
Emissora, por titulares de Debêntures que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das
Debêntures em Circulação, ou pela CVM.
7.3. Aplicar-se-á à Assembleia Geral de Debenturistas, no que couber, o disposto na Lei das
Sociedades por Ações a respeito das assembleias gerais de acionistas.
7.4. As Assembleias Gerais de Debenturistas serão convocadas com antecedência mínima de 15
(quinze) dias em primeira convocação e com antecedência mínima de 8 (oito) dias em segunda
convocação.
7.4.1. A presidência da Assembleia Geral de Debenturistas caberá, conforme quem a tenha
convocado, na forma do item 7.2., respectivamente, ao Agente Fiduciário, à Emissora, ao
debenturista eleito pelos titulares das Debêntures ou àquele que for designado pela CVM.
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7.5. A Assembleia Geral de Debenturistas instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de
titulares de Debêntures que representem, no mínimo, metade das Debêntures em Circulação e, em
segunda convocação, com qualquer número.
7.5.1. Independentemente das formalidades previstas na Lei das Sociedades por Ações e nesta
Escritura de Emissão, será considerada regular a Assembleia Geral de Debenturistas a que
comparecerem a totalidade dos titulares de Debêntures em Circulação, nos termos do artigo 124 da
Lei das Sociedades por Ações.
7.6. Cada Debênture em circulação conferirá a seu titular o direito a um voto nas Assembleias
Gerais de Debenturistas, cujas deliberações, ressalvadas as exceções previstas nesta Escritura de
Emissão, serão tomadas pela maioria dos presentes, sendo admitida a constituição de mandatários,
titulares de Debêntures ou não.
7.7. As alterações relativas (i) à Remuneração das Debêntures, excetuada a hipótese de que trata o
item 4.8.1.4. acima, ou às datas de pagamento da Remuneração, (ii) à Data de Vencimento das
Debêntures e/ou (iii) aos Eventos de Vencimento Antecipado previstos nesta Escritura de Emissão,
excetuada a hipótese de que trata o item 4.12.4. acima, deverão ser aprovadas, seja em primeira
convocação da Assembléia Geral de Debenturistas ou em qualquer convocação subsequente, por
Debenturistas que representem 90% (noventa por cento) das Debêntures em Circulação.
7.8. Para efeito da constituição do quorum de instalação e/ou deliberação a que se refere esta
cláusula, serão consideradas “Debêntures em Circulação” todas as Debêntures em circulação no
mercado, excluídas as Debêntures que a Emissora possuir em tesouraria, ou que sejam de
propriedade de seus acionistas controladores ou de qualquer de suas controladas ou coligadas, bem
como dos respectivos diretores ou conselheiros e respectivos cônjuge. Para efeitos de verificação de
quorum no âmbito da Assembleia Geral de Debenturistas, serão excluídas do conceito de
Debêntures em Circulação as Debêntures detidas por titulares cujo voto tenha sido dado em branco
na deliberação em questão.
7.9. Será facultada a presença dos representantes legais da Emissora nas Assembleias Gerais de
Debenturistas.
7.10. O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral de Debenturistas para prestar aos
titulares de Debêntures as informações que lhe forem solicitadas.
Cláusula Oitava – DAS DECLARAÇÕES DA EMISSORA
8.1. A Emissora neste ato declara que:
(a)

é uma sociedade de arrendamento mercantil devidamente organizada, constituída e
existente sob a forma de companhia aberta de acordo com as leis brasileiras;
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(b)

está devidamente autorizada e obteve todas as licenças e autorizações, inclusive as
societárias, necessárias à celebração desta Escritura de Emissão, à Emissão e ao
cumprimento de suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os
requisitos legais e estatutários necessários para tanto;

(c)

os representantes legais que assinam esta Escritura de Emissão têm poderes
estatutários e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora
estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes legitimamente outorgados,
estando os respectivos mandatos em pleno vigor;

(d)

a celebração desta Escritura de Emissão e o cumprimento de suas obrigações previstas
nesta Escritura de Emissão, assim como a emissão e a distribuição pública das
Debêntures, não infringem ou contrariam, sob qualquer aspecto material, (i) qualquer
contrato ou documento no qual a Emissora seja parte ou pelo qual quaisquer de seus
bens e propriedades estejam vinculados, nem irá resultar em (x) vencimento
antecipado de qualquer obrigação estabelecida em qualquer destes contratos ou
instrumentos; (y) criação de qualquer ônus sobre qualquer ativo ou bem da Emissora;
ou (z) rescisão de qualquer desses contratos ou instrumentos; (ii) qualquer lei, decreto
ou regulamento a que a Emissora ou quaisquer de seus bens e propriedades estejam
sujeitos; ou (iii) qualquer ordem, decisão ou sentença administrativa, judicial ou
arbitral que afete a Emissora ou quaisquer de seus bens e propriedades;

(e)

exceto conforme informado no formulário de referência da Emissora elaborado nos
termos da Instrução CVM n.º 480/09 (“Formulário de Referência”), detém, nesta data,
todas as autorizações e licenças (inclusive ambientais) relevantes exigidas pelas
autoridades federais, estaduais e municipais para o exercício de suas atividades, sendo
todas elas válidas;

(f)

exceto conforme informado no Formulário de Referência, a Emissora está cumprindo
as leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos
governamentais, autarquias ou tribunais, relevantes e indispensáveis à condução de
seus negócios, inclusive com o disposto na legislação em vigor pertinente à Política
Nacional do Meio Ambiente, às Resoluções do CONAMA – Conselho Nacional do Meio
Ambiente e às demais legislações e regulamentações ambientais supletivas, adotando
as medidas e ações legalmente exigidas para evitar ou corrigir eventuais danos
ambientais decorrentes do exercício das atividades descritas em seu objeto social. A
Emissora está obrigada, ainda, a proceder a todas as diligências razoavelmente
exigidas para realização de suas atividades, preservando o meio ambiente e atendendo
às determinações dos órgãos Municipais, Estaduais e Federais que subsidiariamente
venham a legislar ou regulamentar as normas ambientais em vigor;
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(g)

as demonstrações financeiras da Emissora relativas aos exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2007, 2008 e 2009, bem como as informações trimestrais
relativas a 30 de setembro de 2010, representam corretamente a posição financeira da
Emissora naquelas datas e foram devidamente elaboradas em conformidade com os
princípios fundamentais de contabilidade vigentes no Brasil à época em que foram
preparadas e refletem corretamente os ativos, passivos e contingências da Emissora de
forma consolidada;

(h)

os Prospectos e o Formulário de Referência, em conjunto, contêm e conterão, na data
de publicação do anúncio de início da Oferta, todas as informações relevantes em
relação à Emissora, no contexto da Oferta e necessárias para que os investidores e
seus consultores tenham condições de fazer uma análise correta dos ativos, passivos,
das responsabilidades da Emissora, de suas condições financeiras, lucros, perdas,
perspectivas e direitos em relação às Debêntures, não contendo declarações falsas ou
omissões de fatos relevantes, nas circunstâncias em que essas declarações foram
dadas;

(i)

as informações e declarações relativas à Emissora contidas nos Prospectos e no
Formulário de Referência são e serão verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes
em suas respectivas datas;

(j)

exceto pelas contingências informadas no Formulário de Referência, não tem
conhecimento da existência de qualquer ação judicial, procedimento administrativo ou
arbitral, inquérito ou outro tipo de investigação governamental relevante que possa vir
a causar impacto adverso relevante em suas atividades ou condição financeira, ou que
possam afetar a capacidade da Emissora de cumprir com suas obrigações previstas
nesta Escritura de Emissão;

(k)

não há qualquer ligação entre a Emissora e o Agente Fiduciário que impeça o Agente
Fiduciário de exercer plenamente suas funções;

(l)

cumprirá todas as obrigações assumidas nos termos desta Escritura de Emissão,
incluindo mas não se limitando à obrigação de destinar os recursos obtidos com a
Oferta aos fins previstos no item 3.4. desta Escritura de Emissão;

(m) esta Escritura de Emissão constitui uma obrigação legal, válida e vinculante da
Emissora, exequível de acordo com os seus termos e condições; e
(n)

tem plena ciência e concorda integralmente com a forma de divulgação e apuração da
Taxa DI, divulgada pela CETIP, e que a forma de cálculo da Remuneração foi acordada
por livre vontade da Emissora, em observância ao princípio da boa-fé.
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8.1.1. A Emissora obriga-se, de forma irrevogável e irretratável, a indenizar os Debenturistas e o
Agente Fiduciário por todos e quaisquer prejuízos, danos, perdas, custos e/ou despesas (incluindo
custas judiciais e honorários advocatícios) diretamente incorridos e comprovados pelos
Debenturistas e pelo Agente Fiduciário em razão da inveracidade ou incorreção de quaisquer das
suas declarações prestadas nos termos do item 8.1. acima.
8.1.2. Sem prejuízo do disposto no item 8.1.1. acima, a Emissora obriga-se a notificar
imediatamente o Agente Fiduciário caso quaisquer das declarações aqui prestadas mostrarem-se
inverídicas ou incorretas na data em que foram prestadas.
Cláusula Nona – DAS NOTIFICAÇÕES
9.1. Todos os documentos e as comunicações, que deverão ser sempre feitos por escrito, assim
como os meios físicos que contenham documentos ou comunicações, a serem enviados por
quaisquer das partes nos termos desta Escritura de Emissão deverão ser encaminhados para os
seguintes endereços:

Para a Emissora:
BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
Avenida Paulista, 1.048, 13º andar - Bela Vista
CEP 01014-100 - São Paulo, SP
At.: Sr. Vicente Rimoli Neto
Tel.: (11) 2173-9222
Fax: (11) 2173-9579
E-mail: vicente.neto@bicbanco.com.br

Para o Agente Fiduciário:
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida das Américas, nº 500, bloco 13, sala 205 – Barra da Tijuca
CEP 22.640-100 – Rio de Janeiro, RJ
At: Gustavo Dezouzart Teixeira Pinto / Maria Carolina Vieira Abrantes
Tel.: (21) 3514-0000
Fax: (21) 3514-0099
E-mail: gustavo@oliveiratrust.com.br / agente@oliveiratrust.com.br

Para o Banco Mandatário:
BANCO BRADESCO S.A.
Avenida Yara, s/n.º, Prédio Amarelo, 2º andar, Cidade de Deus
Osasco, SP
At.: Marcelo Poli
Telefone: 3684-7654
Fac-símile: 3684-2714
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E-mail: 4010.mpoli@bradesco.com.br
9.2. As comunicações referentes a esta Escritura de Emissão serão consideradas entregues quando
recebidas sob protocolo ou com “Aviso de Recebimento” expedido pelo correio ou por telegrama,
nos endereços acima. As comunicações feitas por meio de fax ou correio eletrônico serão
consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado através
de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente) seguido de confirmação verbal
por telefone. Os respectivos originais deverão ser encaminhados para os endereços acima em até 5
(cinco) dias úteis após o envio da mensagem. A mudança de qualquer dos endereços acima deverá
ser comunicada à outra Parte por aquela que tiver seu endereço alterado.
Cláusula Dez – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da presente Escritura de
Emissão. Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito,
faculdade ou remédio que caiba ao Agente Fiduciário e/ou aos titulares de Debêntures em razão de
qualquer inadimplemento das obrigações da Emissora, prejudicará tais direitos, faculdades ou
remédios, ou será interpretado como uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal
inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas
pela Emissora nesta Escritura de Emissão ou precedente no tocante a qualquer outro
inadimplemento ou atraso.
10.2. A presente Escritura de Emissão é firmada em caráter irrevogável e irretratável, salvo na
hipótese de não preenchimento dos requisitos relacionados na Cláusula Segunda supra, obrigando
as Partes por si e seus sucessores.
10.3. Caso qualquer das disposições desta Escritura de Emissão venha a ser julgada ilegal, inválida
ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento,
comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituir a disposição afetada por outra que, na medida
do possível, produza o mesmo efeito.
10.4. A presente Escritura de Emissão e as Debêntures constituem título executivo extrajudicial, nos
termos do artigo 585, incisos I e II do Código de Processo Civil, e as obrigações nela contidas estão
sujeitas à execução específica, de acordo com os artigos 632 e seguintes do Código de Processo
Civil.
10.5 Esta Escritura é regida pelas Leis da República Federativa do Brasil.
Cláusula Onze – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir as questões porventura oriundas desta Escritura de Emissão.
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E, por estarem assim justas e contratadas, firmam a presente Escritura de Emissão a Emissora e o
Agente Fiduciário em 3 (três) vias de igual forma e teor e para o mesmo fim, em conjunto com as 2
(duas) testemunhas abaixo assinadas.
São Paulo, [•] de [•] de 2010

[o restante da página foi intencionalmente deixado em branco]
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Página de Assinaturas do Instrumento Particular de Escritura da Quarta Emissão de Debêntures
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BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

___________________________
Nome:
Cargo:

______________________________
Nome:
Cargo:

Text_SP 3252814v7 3498/40

32

138

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA QUARTA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, DA ESPÉCIE
SUBORDINADA, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES DO BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

Página de Assinaturas do Instrumento Particular de Escritura da Quarta Emissão de Debêntures
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OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

___________________________
Nome:
Cargo:

Testemunhas:

___________________________
Nome:
RG:
CPF:

______________________________
Nome:
RG:
CPF:
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Formulário de Referência - 2010 - BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A

Versão : 2

1.1 - Declaração e Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

José Bezerra de Menezes

Cargo do responsável

Diretor Presidente/Relações com Investidores

Os diretores acima qualificados, declaram que:
a. reviram o formulário de referência
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a
19
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do
emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos
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2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
Código CVM do auditor

418-9

Nome/Razão social do auditor

KPMG Auditores Independentes

CPF/CNPJ do auditor

57.755.217/0001-29

Período de prestação de serviço

09/04/2007

Nome do responsável técnico

Alberto Spilborghs Neto

CPF do responsável técnico

022.452.288-47

Endereço

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 33, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04530-904, Telefone
(11) 21838300, Fax (11) 21838300, e-mail: aspilborghs@kpmg.com.br

Descrição do serviço contratado

Exame de Auditoria Independente das Demonstrações Financeiras Anuais e Semestrais. Revisão
limitada das Demonstrações Financeiras Trimestrais de março e setembro.Revisão limitada das
Informações Financeiras Trimestrais - IFT. Revisão limitada das Informações Trimestrais - ITR.
Revisão da DIPJ. Não há outros serviços contratados, além dos mencionados acima.

Montante total da remuneração
dos auditores independentes
segregado por serviço

R$44.169,23, para os serviços prestados no exercício social encerrado em 31.12.2007.
R$146.700,00, para os serviços prestados no exercício social encerrado em 31.12.2008.
R$55.790,00, para os serviços prestados no exercício social encerrado em 31.12.2009.

Justificativa da substituição

Não houve substituição do Auditor

Razão apresentada pelo auditor
em caso da discordância da
justificativa do emissor

Não houve susbtituição do Auditor
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2.3 Outras informações relevantes
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CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

2.

AUDITORES

2.3.

Fornecer outras informações que a Companhia julgue relevantes.

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante relativas a este item.
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3.1 - Informações Financeiras
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Exercício social (31/12/2009)

Exercício social (31/12/2008)

Exercício social (31/12/2007)
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3.4 Política de destinação dos resultados
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CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

3.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS.

3.4.

Política de destinação dos resultados dos 3 últimos exercícios sociais:

a) Regras sobre retenção
de lucros...............................

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

Nos termos do artigo 196 da lei
6.404/76 e dos artigos 16, 17 e 18
do Estatuto Social da Companhia,
o lucro líquido apurado em cada
exercício social, será destinado: a)
5% para a constituição de Fundo
de Reserva Legal, que não
excederá 20% do capital social da
Companhia; b) a Assembléia
Geral, conforme proposta da
Diretoria, poderá destinar parte do
lucro líquido à formação de
reservas de contingência; c) a
Assembléia Geral, conforme
proposta da Diretoria, poderá
destinar, após as destinações para
reserva legal e reservas de
contingência, se houver, uma
parcela para o pagamento de
dividendo obrigatório não inferior a
25% do lucro líquido ajustado
apurado no exercício social, nos
termos do Artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações; d) o saldo,
se houver, será destinado pela
Assembléia Geral, conforme
proposta da Diretoria, à formação

Nos termos do artigo 196 da lei
6.404/76 e dos artigos 16, 17 e 18
do Estatuto Social da Companhia,
o lucro líquido apurado em cada
exercício social, será destinado: a)
5% para a constituição de Fundo
de Reserva Legal, que não
excederá 20% do capital social da
Companhia; b) a Assembléia
Geral, conforme proposta da
Diretoria, poderá destinar parte do
lucro líquido à formação de
reservas de contingência; c) a
Assembléia Geral, conforme
proposta da Diretoria, poderá
destinar, após as destinações para
reserva legal e reservas de
contingência, se houver, uma
parcela para o pagamento de
dividendo obrigatório não inferior a
25% do lucro líquido ajustado
apurado no exercício social, nos
termos do Artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações; d) o saldo,
se houver, será destinado pela
Assembléia Geral, conforme
proposta da Diretoria, à formação

Nos termos do artigo 196 da lei
6.404/76 e dos artigos 15, 16 e 17
do Estatuto Social da Companhia,
o lucro líquido apurado em cada
exercício social, será destinado: a)
5% para a constituição de Fundo
de Reserva Legal, que não
excederá 20% do capital social da
Companhia; b) a Assembléia
Geral, conforme proposta da
Diretoria, poderá destinar parte do
lucro líquido à formação de
reservas de contingência; c) a
Assembléia Geral, conforme
proposta da Diretoria, poderá
destinar, após as destinações para
reserva legal e reservas de
contingência, se houver, uma
parcela para o pagamento de
dividendo obrigatório não inferior a
25% do lucro líquido ajustado
apurado no exercício social, nos
termos do Artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações; d) o saldo,
se houver, será destinado pela
Assembléia Geral, conforme
proposta da Diretoria, à formação
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3.4 - Política de destinação dos resultados
de reserva para aumento de
capital, até que atinja, somada à
reserva legal, ao valor desta. Por
decisão da Assembleia Geral
Ordinária, todo o valor do lucro
obtido ficou retido para reforço do
capital de giro da Companhia.

de reserva para aumento de
capital, até que atinja, somada à
reserva legal, ao valor desta. Por
decisão da Assembleia Geral
Ordinária, todo o valor do lucro
obtido ficou retido para reforço do
capital de giro da Companhia.

de reserva para aumento de
capital, até que atinja, somada à
reserva legal, ao valor desta. Por
decisão da Assembleia Geral
Ordinária, todo o valor do lucro
obtido ficou retido para reforço do
capital de giro da Companhia.

Por decisão da Assembleia Geral,
não foram distribuídos dividendos
aos acionistas. Conforme disposto
no estatuto social da Companhia,
a Assembléia Geral, conforme
proposta da Diretoria, poderá
destinar, após as destinações para
reserva legal e reservas de
contingência, se houver, uma
parcela para o pagamento de
dividendo obrigatório não inferior a
25% do lucro líquido ajustado
apurado no exercício social.

Por decisão da Assembleia Geral,
não foram distribuídos dividendos
aos acionistas. Conforme disposto
no estatuto social da Companhia,
a Assembléia Geral, conforme
proposta da Diretoria, poderá
destinar, após as destinações para
reserva legal e reservas de
contingência, se houver, uma
parcela para o pagamento de
dividendo obrigatório não inferior a
25% do lucro líquido ajustado
apurado no exercício social.

Por decisão da Assembleia Geral,
não foram distribuídos dividendos
aos acionistas. Conforme disposto
no estatuto social da Companhia,
a Assembléia Geral, conforme
proposta da Diretoria, poderá
destinar, após as destinações para
reserva legal e reservas de
contingência, se houver, uma
parcela para o pagamento de
dividendo obrigatório não inferior a
25% do lucro líquido ajustado
apurado no exercício social.

c) Periodicidade das distribuições A distribuição de dividendos é
de dividendos ........................ proposta pela Diretoria e aprovada
pela Assembléia Geral. Não houve
distribuição
de
dividendo,
conforme referido na respectiva
Assembleia Geral Ordinária.

A distribuição de dividendos é
proposta pela Diretoria e aprovada
pela Assembléia Geral. Não houve
distribuição
de
dividendo,
conforme referido na respectiva
Assembleia Geral Ordinária.

A distribuição de dividendos é
proposta pela Diretoria e aprovada
pela Assembléia Geral. Não houve
distribuição
de
dividendo,
conforme referido na respectiva
Assembleia Geral Ordinária.

d) Restrições à distribuição
de dividendos .......................

Exceto pela limitação atribuída à
constituição de Fundo de Reserva
Legal, conforme item a) acima
(destinação de 5%, que não
excederá 20% do capital social da
Companhia), não há restrições
especiais para distribuição de
dividendos.

Exceto pela limitação atribuída à
constituição de Fundo de Reserva
Legal, conforme item a) acima
(destinação de 5%, que não
excederá 20% do capital social da
Companhia), não há restrições
especiais para distribuição de
dividendos.

b) Regras sobre distribuição
de dividendos .......................

Exceto pela limitação atribuída à
constituição de Fundo de Reserva
Legal, conforme item a) acima
(destinação de 5%, que não
excederá 20% do capital social da
Companhia), não há restrições
especiais para distribuição de
dividendos.
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Ordinária

Lucro líquido retido

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Dividendo distribuído total

Pagamento dividendo

Montante

0,00

Pagamento dividendo

10.291.000,00

0,00

0,000000

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor

10.832.528,08

Exercício social 31/12/2009

0,000000

Montante

Últ. Inf. Contábil 31/12/2010

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado

Lucro líquido ajustado

(Reais)

3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
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Montante

0,00

Pagamento dividendo

3.512.000,00

0,00

0,000000

0,000000

3.696.653,52

Exercício social 31/12/2008

Montante

0,00

Pagamento dividendo

4.718.000,00

0,00

0,000000

0,000000

4.966.035,26

Exercício social 31/12/2007

Versão : 2

3.6 Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas
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CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

3.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS.

3.6.

Dividendos declarados a conta de lucros retidos ou reservas constituídas em exercícios
sociais anteriores:

Informações financeiras individuais:
Exercício encerrado em
31 de dezembro de 2009

Exercício encerrado em
31 de dezembro de 2008

Exercício encerrado em
31 de dezembro de 2007

(em R$ milhões)
Lucros Retidos ................................

10,8

3,7

5,0

Reservas Constituídas .....................

10,8

3,7

5,0
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31/12/2009

Exercício Social
214.462.000,00

Montante total da dívida,
de qualquer natureza

3.7 - Nível de endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice

Formulário de Referência - 2010 - BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A

1,66688947

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
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174.460,00

Total

Observação

174.460,00

0,00

Garantia Flutuante

Quirografárias

0,00

Inferior a um ano

Garantia Real

Tipo de dívida

Exercício social (31/12/2009)

0,00

0,00

40.002,00

40.002,00

Um a três anos

3.8 - Obrigações de acordo com a natureza e prazo de vencimento
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Três a cinco anos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos

214.462,00

214.462,00

0,00

0,00

Total
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3.9 Outras informações relevantes
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CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

3.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS.

3.9.

Fornecer outras informações que a Companhia julgue relevantes.

Não há outras informações julgadas relevantes pela Companhia relativas a este item.
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4.1 Descrição dos fatores de risco
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FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

4.

FATORES DE RISCO

4.1. Fatores de risco que podem influenciar a decisão de investimento em valores mobiliários de emissão da
Companhia:

a) Com relação à Companhia
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Estrutura Material e Agências.
A Companhia utiliza a estrutura material e de pessoal do Bicbanco, bem como a rede de agências de seu Acionista Controlador,
para atender suas necessidades operacionais e para distribuir seus produtos. Decisões de seu Acionista Controlador no sentido
de modificar sua estrutura material e de pessoal ou sua rede de agências poderão afetar adversamente os negócios e
resultados da Companhia.

A concentração de operações da Companhia em setores ou em bens de baixa liquidez pode sujeitar a Companhia a perdas.
A Companhia adota uma política de concessão de crédito baseada na capacidade de pagamento, histórico, restrições e
perspectiva de geração de receitas dos arrendatários, bem como de diversificação do risco de crédito, como maneira de garantir
a sua boa liquidez.
A concentração de operações em setores ou em bens de baixa liquidez pode sujeitar a Companhia a perdas. Em 30 de
setembro de 2010, a carteira de clientes da Companhia era composta por [ ]% de pessoas físicas e [ ]% de pessoas jurídicas.
Relativamente às pessoas jurídicas, [ ]% estão alocadas para o setor de indústria, [ ]% para o setor de comércio e [ ]% para o
setor de serviços, rural e outros.
Aplicação dos Recursos Captados.
Enquanto não forem aplicados para o financiamento de operações de arrendamento mercantil, os recursos captados pela
Companhia, inclusive por meio de Emissão, devem ser aplicados em títulos de emissão de instituições financeiras e em outras
modalidades admitidas pela regulamentação em vigor, preferencialmente de emissão do Bicbanco. Caso a carteira da
Companhia não apresente o crescimento esperado, a remuneração dos recursos da Companhia com tais aplicações poderá ser
inferior àquela obtida com operações de arrendamento mercantil, afetando adversamente seu resultado e sua capacidade
financeira.

Direitos de propriedade intelectual.
Em 2008, solicitamos junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI o registro da marca mista “B BicLeasing”, em
três classes de produtos e serviços relacionadas às nossas atividades. Até o momento, o registro dessas marcas não foi
concedido pelo INPI,o que nos garante apenas uma expectativa do direito exclusivo de uso da marca “B BicLeasing” no Brasil.
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b) Com relação ao seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle

O acionista controlador da Companhia tem capacidade para determinar o resultado de atos ou decisões societários, podendo
ocorrer situações de conflito de interesses em operações com certas partes relacionadas, bem como os resultados do acionista
controlador podem influenciar negativamente os resultados da Companhia.
O Bicbanco é titular de 99,99% das ações da Companhia haja vista que os outros acionistas são membros do conselho da
administração, por imposição legal. Nessa qualidade, a Companhia é sensivelmente influenciada pelos resultados e atividades
do Bicbanco, onde o mesmo tem o poder de eleger os membros do conselho de administração e nomear os membros da
diretoria, controlando, dessa forma, a estratégia operacional da Companhia.
Caso a situação financeira e patrimonial do Bicbanco seja impactada negativamente, a Companhia poderá sofrer efeitos
negativos, tendo sua capacidade de pagamento afetada.

c) Com relação aos seus acionistas

Não há fatores de risco relacionados aos acionistas da Companhia, que possam influenciar a decisão de investimento em
valores mobiliários de sua emissão.

d) Com relação à suas controladas e coligadas

Não há fatores de risco relacionados às controladas e coligadas da Companhia, que possam influenciar a decisão de
investimento em valores mobiliários de sua emissão.

e) Com relação a seus fornecedores

Não há fatores de risco relacionados aos fornecedores da Companhia, que possam influenciar a decisão de investimento em
valores mobiliários de sua emissão.

f) Com relação a seus clientes
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Risco de Crédito
As operações de leasing envolvem a análise de crédito dos clientes das companhias que realizam operações de arrendamento
mercantil. Caso o País venha a atravessar situações macroeconômicas adversas no futuro, o risco de crédito dos clientes das
companhias que realizam operações de arrendamento mercantil pode vir a deteriorar-se rapidamente, comprometendo, assim,
os resultados dessas companhias.

g) Com relação aos setores de atuação

O Setor de atuação da Companhia é altamente competitivo.
Desde o início do Plano Real, quando a redução na inflação reduziu a rentabilidade das instituições financeiras em decorrência
da menor apropriação dos ganhos inflacionários, o setor financeiro nacional vem experimentando um contínuo processo de
concentração e consolidação. Os últimos anos, particularmente, foram marcados pela entrada de grandes bancos
internacionais no mercado nacional, geralmente pela aquisição de instituições financeiras com grandes redes de agências que
lhes conferiram escala na atividade de varejo.
A presença desses novos participantes e de grandes grupos estrangeiros, aliada ao maior número de instituições atuando
nacionalmente e à migração progressiva das instituições de menor porte para nichos especializados, contribuem para um
acirramento da concorrência no setor financeiro. Alguns desses participantes captam recursos a taxas mais baixas e prazos
mais longos que a Companhia, podendo, conseqüentemente, oferecer taxas mais atrativas aos arrendatários. Esses
concorrentes utilizam-se de sua ampla rede de agências bancárias para captar clientes e manter relacionamentos comerciais
com potenciais ou atuais clientes da Companhia. Além da concorrência acirrada em seu setor de atuação, a Companhia sofre
ainda com a concorrência de outros produtos financeiros, tal como crédito direto ao consumidor.
Assim sendo, caso os concorrentes da Companhia comecem a oferecer taxas menores e prazos maiores aos arrendatários ou
os arrendatários optem por instrumentos de financiamento alternativos ao arrendamento mercantil, a Companhia poderá ter
que reduzir os spreads de suas operações para manter sua participação no mercado. Esses efeitos poderão, em conjunto ou
isoladamente, afetar negativamente os resultados da Companhia.

Concorrência de Outros Produtos Financeiros
O leasing enfrenta a concorrência de outros produtos disponíveis no mercado brasileiro. Dessa forma, caso seja mais
vantajoso para as instituições financeiras e/ou para os contratantes fazer uso de outros instrumentos que não o arrendamento
mercantil, como por exemplo o CDC, os negócios das companhias que operam com o arrendamento mercantil serão
negativamente afetados.

O setor de atuação da Companhia é de capital intensivo.
O setor de arrendamento mercantil demanda um fluxo constante de capitais em volumes e prazos compatíveis para o
financiamento de suas operações, além de apresentar uma intrínseca dependência à capacidade de solvência dos próprios
arrendatários. Assim sendo, uma crise econômica poderá desencadear, simultaneamente, uma concentração dos
investimentos no curto prazo, reduzindo a capacidade operacional da Companhia pela escassez de recursos, afetando sua
capacidade de geração de receitas, e uma elevação da taxa de inadimplência dos arrendatários, aumentando suas perdas,
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com reflexos diretos em sua taxa de lucratividade.

Descasamento de taxas e de prazo das operações de leasing com relação às taxas e aos prazos utilizados nas operações de
captação de recursos
As companhias de leasing captam recursos no mercado financeiro e de capitais para financiar as operações de arrendamento
mercantil, sendo que nem sempre essas companhias conseguem repassar a seus clientes as mesmas condições de taxas e
prazos por elas contratadas quando da captação de recursos. Além disso, o prazo mínimo das operações de leasing
praticadas no mercado brasileiro é de 24 (vinte e quatro) meses, apresentando fluxo mensal de pagamentos pelos clientes. O
descasamento de taxas e prazos entre a captação de recursos pelas companhias de leasing e os financiamentos por elas
concedidos, poderão vir a afetar adversamente seus fluxos de caixa e seus desempenhos financeiros.

Execução das Garantias das Operações de Leasing
As operações de leasing apresentam grande diferencial se comparadas com outras modalidades de contratos em função das
garantias que oferecem para as companhias de arrendamento mercantil, uma vez que o bem arrendado é de sua propriedade
até que o cliente efetue o pagamento integral do valor do arrendamento. As companhias de arrendamento mercantil podem
encontrar algumas dificuldades na retomada de veículos, por exemplo, na eventualidade de o cliente transferir “informalmente”
o bem arrendado para terceiros antes de quitar a totalidade do valor do arrendamento. O aumento na ocorrência de tais
práticas pode vir a dificultar a retomada do bem em decorrência da inadimplência de clientes das companhias de leasing,
afetando negativamente as operações e desempenho financeiro da Companhia.

h) Com relação à regulação do setor de atuação

Política Econômica do Governo Federal
A economia brasileira tem sido marcada por freqüentes e, por vezes, significativas intervenções do Governo Federal, que
modificam as políticas monetária, de crédito, fiscal e outras para influenciar a economia do Brasil.
As ações do Governo Federal para controlar a inflação e efetuar outras políticas envolveram, no passado, controle de salários
e preço, desvalorização da moeda, controles no fluxo de capital e determinados limites sobre as mercadorias e serviços
importados, dentre outras. A Companhia não tem controle sobre quais medidas ou políticas que o Governo Federal poderá
adotar no futuro e não pode prevê-las. Os negócios, resultados operacionais e financeiros e o fluxo de caixa da Companhia
podem ser adversamente afetados em razão de mudanças na política pública federal, estadual e/ou municipal, e por fatores
como:
variação nas taxas de câmbio;
controle de câmbio;
índices de inflação;
flutuações nas taxas de juros;
falta de liquidez nos mercados domésticos financeiro e de capitais;
racionamento de energia elétrica;
instabilidade de preços;
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política fiscal e regime tributário; e
medidas de cunho político, social e econômico que ocorram ou possam afetar o País.
Adicionalmente, o Presidente da República tem poder considerável para determinar as políticas governamentais e atos
relativos à economia brasileira e, conseqüentemente, afetar as operações e desempenho financeiro de empresas brasileiras,
como da Companhia. A Companhia não pode prever quais políticas serão adotadas pelo Governo Federal e se essas políticas
afetarão negativamente a economia, os negócios ou desempenho financeiro da Companhia.

Aumento da Carga Tributária
Qualquer alteração na legislação tributária vigente que acarrete aumento de alíquota dos tributos incidentes sobre as
sociedades de arrendamento mercantil poderá afetar de forma negativa a Companhia.

Alterações na atual regulamentação do setor de atuação da Companhia poderão afetar negativamente os resultados da
Companhia.
As operações de arrendamento mercantil estão sujeitas a intensa regulamentação, consubstanciada, principalmente, em
normativos editados pelo CMN e pelo Banco Central. Esses regulamentos regem inúmeros aspectos das operações das
empresas de arrendamento mercantil e impõem exigências mínimas de capital, limites de concentração de risco e outras
restrições, bem como exigências contábeis e estatísticas.
Esses órgãos podem, a qualquer momento, aprovar novas regras que alterem de forma expressiva as condições ou imponham
limitações às atividades das empresas de arrendamento mercantil. Tais alterações, juntamente com alterações na
regulamentação, podem ter efeitos negativos nos resultados da Companhia.

Eventuais decisões desfavoráveis à Companhia com relação a contratos de arrendamento mercantil poderão afetar
negativamente os resultados da Companhia.
O Poder Judiciário tem interferido com alguma freqüência em contratos de arrendamento mercantil, normalmente a favor do
arrendatário. Tal interferência se faz com base em princípios gerais de direito e na Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor). Em vista disso, não pode ser de todo excluída a possibilidade de decisões dos tribunais
que responsabilizem arrendadoras por defeitos ou vícios da coisa arrendada, ainda que não produzida pela arrendadora. Tais
responsabilidades potenciais poderiam gerar contingências com reflexos negativos nos resultados da Companhia.
O Poder Judiciário tem sido solicitado a examinar as cláusulas contratuais negociadas entre as empresas de arrendamento e
os arrendatários com o objetivo de rever os índices de correção dos contratos negociados.
Assim sendo, eventuais decisões desfavoráveis quanto aos índices de correção dos contratos poderão ocasionar um
descasamento de taxas da Companhia, podendo afetar negativamente os resultados da Companhia.

A aplicação da Súmula nº 263 do STJ aos contratos de arrendamento mercantil celebrados pela Companhia poderá afetar
negativamente os resultados da Companhia.
Em 8 de maio de 2002, o STJ editou a Súmula nº 263, descaracterizando contratos de arrendamento mercantil que
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estabeleciam o pagamento antecipado ou diluído do VRG. Essa súmula foi revogada pela Súmula nº 293, de 5 de maio de
2004, do STJ. Assim, mesmo que os Tribunais de Justiça estaduais tenham consolidado o entendimento no sentido de não
descaracterizar os contratos de arrendamento mercantil pela diluição do VRG, é possível que sejam proferidas, em casos
específicos, decisões contrárias à Súmula nº 293 do STJ. Além disso, o entendimento manifestado pelo STJ na Súmula nº 293
não se caracteriza como uma súmula vinculante, já que a Emenda Constitucional nº 45/04 atribuiu efeito vinculante apenas às
sumulas editadas pelo Supremo Tribunal Federal e desde que atendidos determinados pressupostos. Sendo assim,
considerando que (i) a rigor, nenhum juiz é obrigado a utilizar a Súmula nº 293 em suas decisões e (ii) a Súmula nº 293 pode
ser novamente alterada de maneira desfavorável à Companhia, nestes casos, os negócios e atividades da Companhia e das
demais empresas de arrendamento mercantil poderão ser negativamente afetados, uma vez que essas empresas terão maior
dificuldade de recuperar o bem arrendado caso seus clientes tornem-se inadimplentes. De fato, no arrendamento mercantil, a
arrendadora pode fazer uso da reintegração de posse para retomar o bem arrendado do arrendatário inadimplente.
Já no caso de descaracterização do arrendamento mercantil, resta à instituição arrendadora apenas a ação de execução, mais
morosa e menos eficaz, para recuperar o saldo devedor do crédito concedido ao arrendatário.

i) Com relação aos países estrangeiros

Condições Econômicas e a Percepção de Riscos em Outros Países
A economia brasileira tem sido afetada, em diferentes intensidades, pela economia global. Mesmo que as condições
econômicas sejam diferentes em cada país, a reação dos investidores aos acontecimentos em um determinado país pode ter
um impacto desfavorável no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários de Companhias brasileiras. No passado recente,
eventos políticos, econômicos e sociais em outros países, especialmente nos países emergentes, afetaram adversamente a
disponibilidade de crédito para empresas brasileiras no mercado externo e reduziram a demanda do investidor por títulos e
valores mobiliários de companhias brasileiras, resultando em saída significativa de recursos do País e na diminuição na
quantidade de moeda estrangeira investida no País. Não há como garantir que futuros acontecimentos em outros países não
afetarão a oferta de crédito às companhias brasileiras, podendo, deste modo, vir a afetar negativamente a oferta de crédito para
a Companhia, e, consequentemente afetar adversamente os seus resultados.
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Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

4.

FATORES DE RISCO

4.2. Em relação a cada um dos riscos acima mencionados, caso relevantes, comentar sobre eventuais expectativas
de redução ou aumento na exposição a tais riscos.

A Companhia adota como princípio a minimização da exposição a risco de suas atividades. Desta maneira, não se espera
variações significativas nas exposições a riscos, independente da estratégia comercial a ser implementada. A Companhia
continuará, sempre que necessário, a utilizar instrumentos de hedge para manter o nível de risco adequado de suas atividades
de acordo com as determinações da sua administração.
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4.

FATORES DE RISCO

4.3. Processos judiciais, administrativos e arbitrais em que a Companhia ou suas controladas são partes, são
relevantes para seus negócios e não estão sob sigilo.

A Companhia é parte em processos judiciais e administrativos, de natureza (i) tributária e (ii) cível, que, em 30 de setembro de
2010, envolviam o valor total aproximado de R$[ ] (31/12/2009 - R$11.616,7 mil), sendo aproximadamente R$[ ] (31/12/2009 R$9.999,0 mil), referentes a processos judiciais e administrativos tributários e aproximadamente R$[ ] (31/12/2009 - R$1.617,7
mil) a processos judiciais cíveis, de naturezas reais, contratual e de relação de consumo.

Em 30 de setembro de 2010, a Companhia [não era parte em nenhum processo judicial ou administrativo de natureza
trabalhista e/ou de qualquer outra natureza que não as demandas tributárias e cíveis, conforme mencionado acima].

Em 30 de setembro de 2010, o montante total de provisões tributárias era de R$[ ] em 30 de setembro de 2010 (31/12/2009 R$1.258,0 mil). Dentre os processos que não estão provisionados, há um processo de ISS o qual já se encontra em fase de
execução judicial que, sozinho, totaliza o valor atualizado de R$[ ] (31/12/2009 - R$ 8.107,0 mil).

O montante de provisões para processos cíveis era de R$[ ] (31/12/2009 – R$31,0 mil). Naquela data, a Emissora [não tinha
provisões para fazer frente a contingências trabalhistas]. A Companhia acredita que essas provisões são suficientes para
atender prováveis contingências e não acreditamos que qualquer ação judicial ou processo administrativo individual pendente,
se decidido de maneira desfavorável, poderá causar efeito adverso relevante sobre suas atividades, situação financeira ou
resultados operacionais.

Por fim, destaca-se que nenhum dos referidos processos judiciais ou administrativos são considerados relevantes para os
negócios da Companhia.
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Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

4.

FATORES DE RISCO

4.5. Em relação aos processos sigilosos relevantes em que a Companhia ou suas subsidiárias sejam parte, analisar
o impacto em caso de perda e informar os valores envolvidos em tais processos sigilosos.

A Companhia e suas controladas não são parte em processos sigilosos considerados relevantes, em conformidade com o
disposto no item “4.3.” acima.

PÁGINA: 22 de 137
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Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

4.

FATORES DE RISCO

4.6. Processos judiciais, administrativos e arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas jurídicas
semelhantes, em que a Companhia ou suas controladas são partes, não estão sob sigilo e em conjunto são relevantes
para seus negócios:

A Companhia e suas controladas não possuem processos judiciais, administrativos e arbitrais repetitivos ou conexos, baseados
em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em conjunto sejam relevantes, além dos processos
judiciais ou administrativos mencionados no item 4.3. acima.

PÁGINA: 23 de 137
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4.

FATORES DE RISCO

4.7.

Outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores.

A Companhia e suas controladas não possuem outras contingências relevantes além daquelas descritas nos itens anteriores.
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4.

FATORES DE RISCO

4.8. Informações sobre as regras do país de origem do Emissor estrangeiro e regras do país no qual os valores
mobiliários do Emissor estrangeiro estão custodiados.

A Companhia é uma sociedade por ações constituída no Brasil e atualmente não possui valores mobiliários negociados no
exterior.
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5.

RISCOS DE MERCADO

5.1.

Riscos de mercado a que a Companhia está exposta, inclusive em relação a riscos cambiais e a taxa de juros:

Apresenta-se abaixo alguns riscos de mercado aos quais a Companhia está exposta, em complemento ao item “4.1. g)” acima,
especialmente em relação a riscos cambiais e a taxa de juros.
Recente Volatilidade no Mercado de Capitais e Diminuição da Atividade Econômica
Os mercados financeiros internacionais têm apresentado grande volatilidade desde a segunda metade de 2007, quando do
aumento da inadimplência de financiamentos hipotecários (mortgages) nos Estados Unidos da América, com repercussões
negativas sobre a atividade econômica americana e de outros países. A magnitude desta crise poderá afetar a economia
brasileira de diversas formas: (i) redução do crescimento dos volumes exportados, (ii) redução do preço das exportações, (iii)
redução dos fluxos de capital estrangeiro, (iv) desvalorizações do Real, dentre outras.
Os impactos dessa crise sobre a economia nacional ainda não são totalmente conhecidos, no entanto, um desaquecimento
abrupto da economia poderia afetar diretamente os negócios ou o desempenho financeiro da Companhia.
Efeitos da Política Anti-Inflacionária
Historicamente, o Brasil teve altos índices de inflação. A inflação e as medidas do Governo Federal para combatê-la,
combinadas com a especulação de futuras políticas de controle inflacionário, contribuíram para a incerteza econômica e
aumentaram a volatilidade do mercado de capitais brasileiro. Mais recentemente, os índices de inflação foram de 5,7% em
2005, 3,14% em 2006 e 4,46% em 2007, 5,90% em 2008, 4,31% em 2009 e 3,59% nos primeiros nove meses encerrados em
30 de setembro de 2010, de acordo com o IPCA. As medidas do Governo Federal para controle da inflação freqüentemente têm
incluído a manutenção de política monetária restritiva com altas taxas de juros, restringindo assim a disponibilidade de crédito e
reduzindo o crescimento econômico. Futuras medidas tomadas pelo Governo Federal, incluindo ajustes na taxa de juros,
intervenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do Real, podem ter um efeito material desfavorável
sobre a economia brasileira e sobre os negócios e resultados da Companhia.
Caso as taxas de inflação venham a aumentar, eventual política anti-inflacionária adotada pelo Governo Federal pode vir a
resultar em desaceleração no nível de atividade econômica, gerando conseqüências negativas para os negócios da Companhia,
sua condição financeira e o resultado de suas operações.
Elevações das taxas de juros local e internacional podem afetar negativamente os resultados da Companhia.
A Companhia pode recorrer tanto a financiamentos domésticos quanto externos, procurando adequá-los à escala e maturação
de seus projetos e às suas necessidades de caixa. Dessa forma, elevações nas taxas de juros locais e/ou internacionais
poderão afetar negativamente os resultados da Companhia. Assim, tanto as dívidas da Companhia estão sujeitas à variação
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das taxas de juros praticadas no mercado, assim como os contratos de arrendamento mercantil celebrados pela Companhia
com seus clientes. Na hipótese de elevação das taxas de juros, (i) serão aumentados os custos da Companhia e (ii) o risco de
crédito dos clientes da Companhia poderá se deteriorar. Neste caso, os negócios da Companhia, sua condição financeira e o
resultado de suas operações poderão ser afetados negativamente.
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5.

RISCOS DE MERCADO

5.4.

Outras informações que a Companhia julgue relevantes com relação aos riscos de mercado.

Não há outras informações que a Companhia julgue relevante com relação aos riscos de mercado.
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

31/03/1993

Forma de Constituição do Emissor

A forma de constituição da Companhia ocorreu por subscrição privada de
ações.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

16/11/1995
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6.

HISTÓRICO DA COMPANHIA

6.3.

Breve Histórico da Companhia.

A Companhia é uma sociedade por ações cujo objeto é a prática de operações de arrendamento mercantil de bens móveis e
imóveis (principalmente veículos, máquinas e equipamentos), de produção nacional, adquiridos de terceiros para uso próprio
em suas atividades. A Companhia foi constituída em 30 de novembro de 1992 e obteve autorização para operar como
sociedade de arrendamento mercantil em 10 de março de 1993. Começou a operar efetivamente a partir do segundo semestre
de 1993, tendo atingido a marca de 396 contratos. Em 31 de dezembro de 2009, a Companhia possuía 368 contratos,
totalizando o montante de R$228,6 milhões, sendo que a composição de sua carteira era a seguinte: 52,0% de veículos, 34,0%
de máquinas e equipamentos e 14,0% de imóveis. Para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2010, a
Companhia possuía [ ] contratos, no montante total de R$[ ] mil, sendo [ ]% de veículos, [ ]% de máquinas e equipamentos, e
[ ]% de imóveis.
A Companhia é uma subsidiária integral do Bicbanco, instituição financeira constituída em 29 de dezembro de 1938, com foco
no segmento de Middle Market. O Bicbanco desempenha atividades de banco comercial e banco de investimento,
principalmente ofertando e desenvolvendo produtos para clientes de pequeno e médio porte. Nosso Acionista Controlador conta
com 42 pontos de atendimento ativos e está estrategicamente presente nas principais cidades do País. O Bicbanco mantém
uma agência em Grand Cayman, que atua na captação de recursos e oferece serviços de private banking a seus clientes.
Em 17 de setembro de 2007, o Bicbanco obteve registro de companhia aberta junto a CVM. Atualmente, o Banco é controlado
pela Gemini Holding (diretamente), pela Primus Holding (indiretamente, por meio da BIC Corretora) e, diretamente, por alguns
membros da Família Bezerra de Menezes. A Família Bezerra de Menezes atualmente detém direta e indiretamente 98,2% das
ações do Bicbanco com direito a voto e 69,8% de seu capital total.
Em 2000, atendendo ao disposto pela Resolução CMN nº 2.682, de 21 de dezembro de 1999, as operações de crédito da
Companhia foram classificadas por níveis de risco, levando em consideração o atraso no pagamento das operações
individualmente consideradas, bem como o cliente e as garantias prestadas em cada uma delas. Em 2001, a economia mundial
sofreu grande impacto em razão dos ataques às torres gêmeas em Nova Iorque, gerando grandes turbulências nas bolsas de
valores mundiais e na economia brasileira. Neste contexto, a Companhia manteve restritas as suas operações.
Em 2002, considerando que a economia brasileira e as atividades no mercado financeiro permaneceram limitadas em função
das incertezas geradas pela eleição presidencial, a Companhia manteve uma carteira de contratos de arrendamento mercantil
restrita. A Companhia continuou adotando essa mesma política no período compreendido entre 2003 e 2005.
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No primeiro semestre de 2004, a Companhia realizou emissão pública de R$100.000.000,00 em debêntures simples, não
conversíveis em ações, nominativas e não endossáveis, em série única, composta por 10.000 debêntures, com prazo de 42
meses, a contar da data de emissão, sendo que a mesma foi devidamente liquidada em seu vencimento. Os recursos obtidos
com referida distribuição de debêntures foram destinados à composição do caixa da Companhia e ao financiamento de suas
operações de arrendamento mercantil de máquinas e equipamentos.
Em 2006, segundo a ABEL, a carteira de leasing cresceu 54,7% no País, crescimento este impulsionado pelo cenário
macroeconômico favorável. Acompanhando este recente processo de crescimento, a Companhia passou a deter uma carteira
de 19 contratos, com valor médio equivalente a R$23,2 mil, em comparação com a carteira de 3 contratos detidos pela
Companhia em 2005. Em 2007 o mercado de leasing manteve o crescimento apresentado no ano anterior, passando a
Companhia a deter em 31 de dezembro daquele ano uma carteira composta por 63 contratos, com valor médio equivalente a
R$305,0 mil.
O projeto de implantação dos negócios de leasing no grupo econômico a que pertence a Companhia começou efetivamente em
julho de 2008, com bom inicio operacional. Com a crise em 2008 logo em seguida os recursos captados em debêntures teve
sua aplicação postergada em operações de leasing e, com isso, ficaram aplicados em títulos e valores mobiliários.
A partir de 2008, medidas mais restritivas editadas pelo Banco Central com relação à destinação dos recursos provenientes de
debêntures deverão restringir o direcionamento de tais recursos para finalidades que não sejam as de operações de
arrendamento mercantil. Diante disso, a Companhia reitera que o propósito principal da presente emissão é destinar os
recursos provenientes desta emissão para aplicação em operações de arrendamento mercantil.
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6.

HISTÓRICO DA COMPANHIA

6.5.

Principais eventos societários.

Em 16 de novembro de 1995, a Emissora obteve registro de companhia aberta junto à CVM, sob o n° 15121.
Em 4 de dezembro de 2006, nosso Acionista Controlador aprovou a realização de aumento de nosso capital social no montante
de R$23.000.000,00, mediante emissão privada de 23.000.000 novas ações ordinárias, nominativas, com valor unitário de
R$1,00 cada. Em decorrência do referido aumento, o capital social da Emissora passou de R$25.000.000,00 para
R$48.000.000,00.
Em julho de 2008, a Companhia realizou uma distribuição pública de 10.500 debêntures subordinadas e não conversíveis em
ações, as quais somaram o montante de R$105,0 milhões. Para maiores informações sobre a referida distribuição pública de
debêntures, vide item “18.” abaixo, que trata do valores mobiliários de emissão da Companhia.
Ainda em 2008, a Companhia procedeu à transferência da sua sede social para a Cidade e Estado de São Paulo.
Em 16 de novembro de 2009, a Companhia aprovou o aumento do seu capital social, que passou de R$48,0 milhões para
R$98,0 milhões, um aumento, portanto, de R$50,0 milhões, com a consequente emissão de 50.000.000 novas ações ordinárias,
nominativas e escriturais, no valor de R$1,00 cada.
A atual composição acionária da Companhia pode ser verificada por meio do organograma societário abaixo.
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6.
6.6.

HISTÓRICO DA COMPANHIA
Pedidos de falência fundados em valor relevante e pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial.

Não houve qualquer pedido de falência, fundado em valor relevante ou não, ou pedido de recuperação judicial ou extrajudicial
da Companhia.
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6.
6.7.

HISTÓRICO DA COMPANHIA
Outras informações relevantes relativas ao histórico da Companhia.

Todas as informações relevantes e pertinentes a este item foram divulgadas acima.
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7.

ATIVIDADES DA COMPANHIA

7.1.

Descrição sumária das atividades desenvolvidas pela Companhia.

A Companhia foi constituída para realizar operações de arrendamento mercantil de veículos comerciais, maquinário industrial e
equipamentos. Os contratos de arrendamento mercantil da Companhia são estruturados para coincidir com os financiamentos
obtidos pela companhia. O financiamento da Companhia é derivado principalmente de emissões de debêntures no mercado
doméstico. Os recursos provenientes da emissão de debêntures são utilizados para comprar os CDIs oferecidos pelo Bicbanco.
Tais financiamentos via DI, juntamente com o capital da Companhia, têm sido historicamente suficientes para financiar a
carteira de arrendamento mercantil da Companhia.
Em suas operações de arrendamento mercantil a Companhia garante a seus clientes direitos de uso e posse de um
determinado bem móvel ou imóvel, concedendo aos mesmos ao final do contrato de arrendamento mercantil a opção de
renovar o contrato, retornar ou adquirir o bem objeto do arrendamento, pagando neste caso o valor da opção de compra
avençado no instrumento contratual.
O leasing financeiro é o tipo mais comum de operação de arrendamento mercantil realizado pela Companhia. Nessas
operações, a Companhia arrenda um bem por um prazo fixo, com pagamentos periódicos que amortizam o capital investido na
operação. O bem é previamente escolhido por nossos clientes e o contrato é irrevogável.
Existem outras modalidades de arrendamento menos usuais que as citadas anteriormente. Dentre essas modalidades menos
usuais, a Companhia realiza operações de lease-back, na quais a Companhia compra o bem de um cliente e o arrenda
simultaneamente para o mesmo. Outra operação menos usual de leasing é o leasing imobiliário, cujos objetos são imóveis.
A Companhia realiza, ainda, operações de leasing imobiliário.
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7.

ATIVIDADES DA COMPANHIA

7.9.

Outras informações relevantes relativas às atividades da Companhia.

7.9.1.

O Sistema Financeiro Nacional

A Organização do Mercado Financeiro Brasileiro
O Sistema Financeiro Nacional é constituído por instituições que atuam na captação, intermediação e aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros e por agentes reguladores que são responsáveis pela regulação e fiscalização dos
mercados financeiro e de capitais. Apesar de existentes no País desde a época colonial, as atividades bancária e financeira no
Brasil somente passaram a estar sujeitas a uma forma de organização mais efetiva e definida a partir das primeiras décadas do
século XX. Até então, tais atividades eram conduzidas por organismos do setor público em conjunto com o setor privado, sem
uma clara definição de quais eram os papéis de cada espécie de instituição então existente. Até emissões de moeda chegaram
a ser conduzidas conjuntamente por entidades privadas e órgãos do setor público.
A estrutura organizacional vigente do Sistema Financeiro Nacional foi estabelecida por meio da Lei nº 4.595/64, responsável
pela disciplina da atividade exercida pelas instituições monetárias, bancárias e creditícias. Nos termos da referida lei, conforme
alterada, integram o Sistema Financeiro Nacional: (i) o CMN; (ii) o Banco Central; (iii) o Banco do Brasil S.A.; (iv) o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; e (iv) as demais instituições financeiras públicas e privadas. O
arcabouço regulatório base para estruturação do Sistema Financeiro Nacional foi completado com a edição da Lei nº 4.728/65,
e da Lei nº 6.385/76, as quais regulamentaram especificamente o mercado de capitais brasileiro.
A constituição e o funcionamento das instituições financeiras e assemelhadas que atuam no âmbito dos mercados financeiro e
de capitais dependem da prévia autorização do Banco Central. Além disso, o exercício das atividades que caracterizam cada
instituição está sujeito à regulamentação específica e a uma rigorosa fiscalização por agentes reguladores, com atuação e foco
específicos.
Agentes de Regulação e Fiscalização
A responsabilidade pela regulação e fiscalização das atividades exercidas no âmbito dos mercados financeiro e de capitais
brasileiros, bem como de seus participantes, cabe ao CMN, ao Banco Central e à CVM, tendo cada um desses órgãos
competência específica, conforme atribuída pela legislação.
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CMN
Trata-se de órgão colegiado formado pelo Ministro da Fazenda, pelo Ministro do Planejamento e do Orçamento e pelo
Presidente do Banco Central, criado com a finalidade de formular as políticas monetária e creditícia aplicáveis aos mercados
financeiro e de capitais. Tais políticas tratam de matérias como a disponibilidade de crédito no sistema, a forma de remuneração
das operações de crédito, os limites operacionais das instituições financeiras, as regras para realização de investimentos
estrangeiros no País e as regras cambiais.
As determinações do CMN são aplicáveis tanto para o mercado financeiro como para o mercado de capitais, sendo, portanto, o
órgão regulador que se encontra no nível hierárquico mais elevado em ambos os mercados.
Banco Central
O Banco Central é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda que possui, dentre outras competências, a
responsabilidade por implementar as políticas monetárias e de crédito estabelecidas pelo CMN, regular o mercado de câmbio e
o fluxo de investimento estrangeiro no Brasil, autorizar o ingresso de novas instituições financeiras no mercado e fiscalizar a
forma de atuação das instituições financeiras.
CVM
A CVM tem uma atuação especificamente relacionada com o mercado de capitais. Essa autarquia federal, também vinculada ao
Ministério da Fazenda, dedica-se à regulamentação e fiscalização do mercado de capitais e seus agentes. Mesmo as
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, quando conduzindo negócios no
mercado de capitais, estão subordinadas à ação da CVM.
Esta autarquia é competente para, visando o bom funcionamento do mercado de capitais e a prevenção ou correção de
eventuais irregularidades: (i) aprovar, suspender ou cancelar registros; (ii) aprovar, suspender ou cancelar ofertas públicas de
valores mobiliários; (iii) supervisionar as atividades das companhias abertas, bolsas de valores e de mercadorias e futuros,
membros do sistema de distribuição de valores mobiliários; (iv) divulgar informações ou recomendações a fim de prestar
esclarecimentos ou orientar os participantes do mercado; e (v) proibir os participantes do mercado, sob cominação de multa, de
praticarem atos considerados prejudiciais ao funcionamento regular do mercado e aos investidores.
Instituições Financeiras
As instituições financeiras são aquelas que atuam, essencialmente, na captação, intermediação e aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, ou seja, atividades tipicamente relacionadas à intermediação de crédito. Neste conceito
estão incluídos os bancos, as caixas econômicas, as sociedades de crédito, financiamento e investimento, as chamadas
“financeiras”, bem como as demais entidades autorizadas a operar pelo Banco Central, tais como as corretoras e distribuidoras
de títulos e valores mobiliários e as sociedades de arrendamento mercantil.
As instituições financeiras e as demais entidades autorizadas a operar pelo Banco Central estão sujeitas a um regime
regulatório específico e à fiscalização por parte do Banco Central, que incluem, dentre outros, exigências mínimas de capital,
exigências de reservas compulsórias e limites operacionais, autorização para aumentos de capital, para estabelecimentos ou
transferências de matrizes ou filiais (no Brasil ou no exterior), autorização para mudanças no controle acionário, exigência de
apresentação de demonstrações financeiras anuais e semestrais auditadas e trimestralmente revisadas, bem como
demonstrações financeiras mensais não auditadas, além de acesso a informações referentes a operações de crédito e câmbio,
operações de importação e exportação e outras atividades econômicas.
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A estrutura regulatória do Sistema Financeiro Nacional impõe regras específicas a cada espécie de instituição participante de
acordo com a atividade que desempenham, estabelecendo restrições e limites operacionais proporcionais à amplitude e ao
risco que as respectivas atividades representam para o mercado financeiro como um todo.
Espécies de Instituições Atuantes no Mercado Financeiro
O mercado financeiro brasileiro está organizado por instituições com escopo de atuação específico. Por essa razão, as
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN possuem limites operacionais diferentes, que
aumentam conforme a amplitude de sua atuação e o risco que a mesma pode representar ao sistema financeiro como um todo.
Bancos Comerciais
Os bancos comerciais são a espécie mais conhecida de instituição financeira, conduzindo operações tradicionais no mercado
financeiro como a abertura de contas de depósito e a concessão de empréstimos pessoais e capital de giro para as empresas.
Um segmento muito presente na atuação dos bancos comerciais é a concessão de crédito para financiamento de bens de
consumo, como eletrodomésticos e veículos. Uma modalidade de operação bastante praticada pelos bancos comerciais é o
CDC.
Bancos de Investimento
Os bancos de investimento têm uma atuação mais voltada para o mercado de capitais e para a estruturação de operações para
clientes, como aquisições de empresas e participações societárias.
Além dessas atividades, muitos bancos de investimento têm atuação importante no segmento de administração de recursos de
terceiros, composta por clientes pessoas físicas de alta renda, clientes corporativos e investidores institucionais, como, por
exemplo, as entidades de previdência privada.
Bancos Múltiplos
A figura do banco múltiplo foi criada em 21 de setembro de 1988, pela Resolução CMN n° 1.524, e é atualmente regulada pelo
Regulamento anexo à Resolução CMN nº 2.099 de 17 de agosto de 1994, conforme alterada. Os bancos múltiplos são
instituições financeiras autorizadas a operar com, no mínimo, 2 (duas) das seguintes carteiras, sendo uma delas
obrigatoriamente comercial ou investimento: (i) comercial; (ii) investimento e/ou desenvolvimento (a última exclusiva de bancos
públicos); (iii) de crédito imobiliário; (iv) de crédito, financiamento e investimento; e (v) arrendamento mercantil.
Assim, um banco múltiplo, titular de carteira de arrendamento mercantil está autorizado a conduzir operações de leasing da
mesma forma que o fazem as sociedades de arrendamento mercantil. De modo a mitigar o risco que tais instituições carregam
ao realizar diferentes espécies de operações, os bancos múltiplos são obrigados a cumprir com limites operacionais para cada
carteira que operam.
Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento
As sociedades de crédito, financiamento e investimento são instituições financeiras privadas que têm como principal objetivo a
concessão de financiamentos por meio de operações de CDC. Não podem manter contas correntes e seus principais
instrumentos de captação de recursos são a letra de câmbio e o recibo de depósito bancário.
Sociedades de Arrendamento Mercantil
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As sociedades de arrendamento mercantil são instituições equiparadas às instituições financeiras, ou seja, autorizadas a
funcionar pelo BACEN, que praticam uma modalidade específica de atividade comercial, o arrendamento mercantil. Tais
espécies de instituições financeiras foram reguladas pela Lei n° 6.099/74, que, além de dispor sobre os aspectos tributários do
leasing, também lhe atribuiu algumas definições.
Arrendamento mercantil, ou leasing, pode ser definido como a operação realizada por uma empresa arrendadora, constituída e
atuando sob a fiscalização do BACEN, tendo por objeto o arrendamento de bens móveis ou imóveis, adquiridos a terceiros, para
fins de uso próprio da arrendatária.
No mercado financeiro brasileiro, o principal foco de atuação das sociedades de arrendamento mercantil é o arrendamento de
bens de consumo para pessoas físicas (ex.: veículos e computadores), sendo-lhes permitido, no entanto, atuar em outros
segmentos do mercado como no arrendamento mercantil de máquinas e equipamentos, entre outros.
Outros Participantes do Mercado Financeiro
Uma série de outras instituições financeiras, tais como as sociedades corretoras de valores mobiliários, as sociedades
distribuidoras de valores mobiliários e as corretoras de câmbio, atuam nos mercados financeiros em segmentos específicos,
estando tais segmentos, entretanto, muito distantes do foco de atuação da Companhia.
Regulamentação das Sociedades de Arrendamento Mercantil
Constituição
A constituição de sociedade de arrendamento mercantil está sujeita à autorização do Banco Central. Devem necessariamente
ser constituídas sob a forma de sociedades anônimas e conter em sua denominação a expressão "Arrendamento Mercantil"
(Resolução CMN nº 2.309/96, Anexo, artigos 3º e 4º).
Administração
A Resolução CMN nº 3.041/02 estabelece que cabe ao Banco Central homologar a escolha de membros de órgãos estatutários
de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Determina, ainda, em seu artigo 4º,
que para o exercício dos cargos de diretor e de sócio-gerente das referidas instituições, cada escolhido deve possuir
capacitação técnica compatível com as atribuições do cargo para o qual foi eleito nomeado. A capacitação técnica deve ser
comprovada com base na formação acadêmica, experiência profissional ou em outros quesitos julgados relevantes, por
intermédio de declaração, submetida à avaliação do Banco Central, concomitantemente aos correspondentes atos de eleição e
nomeação. Ficam isentos dos requisitos acima indicados os membros de órgãos estatutários de instituições financeiras públicas
federais, escolhidas na forma da legislação em vigor, cujos atos de eleição ou nomeação devem ser comunicados ao Banco
Central no prazo máximo de quinze dias de sua ocorrência.
Capital Mínimo e Patrimônio Líquido Exigido
O CMN, por meio da Resolução CMN nº 2.099/94, seguindo o Acordo da Basiléia, estabeleceu valores mínimos de capital e
valores mínimos de patrimônio líquido às instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco
Central, como é o caso das sociedades de arrendamento mercantil. O limite mínimo de capital realizado e patrimônio líquido das
sociedades de arrendamento mercantil está determinado no Anexo II da Resolução CMN nº 2.099/94, com as alterações
introduzidas pela Resolução nº 2.607/99. A partir de 27 de maio de 1999, esse limite passou a ser de R$7 milhões. O valor
deste limite mínimo sofrerá redução de 30% caso a sociedade de arrendamento mercantil possua, no mínimo, 90% de suas
dependências em funcionamento fora dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo (Resolução CMN nº 2.607/99, artigo 1º).
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As sociedades de arrendamento mercantil, além de obedecerem aos limites mínimos de capital realizado e patrimônio líquido,
devem ainda manter valor de patrimônio líquido compatível com o grau de risco da estrutura de seus ativos, passivos e contas
de compensação (Resolução nº 3.490/07).
Limites
As sociedades de arrendamento mercantil sujeitam-se a limites de risco por cliente. Para a apuração de tais limites
operacionais, é tomado como base o patrimônio de referência da instituição, isto é, o somatório dos seguintes níveis (Resolução
CMN nº 3.444/07): (i) Nível I, apurado mediante a soma dos valores correspondentes ao patrimônio líquido, aos saldos das
contas de resultado credoras e ao depósito em conta vinculada para suprir deficiência de capital, constituído nos termos do art.
2°, § 4°, da Resolução CMN nº 3.398, de 29 de agosto de 2006, excluídos os valores correspondentes a: (a) saldos das contas
de resultado devedoras; (b) reservas de reavaliação, reservas para contingências e reservas especiais de lucros relativas a
dividendos obrigatórios não distribuídos; (c) ações preferenciais emitidas com cláusula de resgate e ações preferenciais com
cumulatividade de dividendos; (d) créditos tributários definidos nos termos dos arts. 2º a 4º da Resolução CMN nº 3.059, de 20
de dezembro de 2002; (e) ativo permanente diferido, deduzidos os ágios pagos na aquisição de investimentos; e (f) saldo dos
ganhos e perdas não realizados decorrentes do ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores mobiliários classificados na
categoria "títulos disponíveis para venda" e dos instrumentos financeiros derivativos utilizados para hedge de fluxo de caixa.; e
(ii) Nível II, apurado mediante a soma dos valores correspondentes às reservas de reavaliação, às reservas para contingências
e às reservas especiais de lucros relativas a dividendos obrigatórios não distribuídos, acrescida dos valores correspondentes a:
(a) instrumentos híbridos de capital e dívida, instrumentos de dívida subordinada, ações preferenciais emitidas com cláusula de
resgate e ações preferenciais com cumulatividade de dividendos emitidos por instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central; e (b) saldo dos ganhos e perdas não realizados decorrentes do ajuste ao valor de
mercado dos títulos e valores mobiliários classificados na categoria "títulos disponíveis para venda" e dos instrumentos
financeiros derivativos utilizados para hedge de fluxo de caixa.
O limite máximo de concentração de risco por cliente é de 25% do patrimônio de referência (Resolução CMN nº 2.844/01, artigo
1º).
Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF
As sociedades de arrendamento mercantil são obrigadas a adotar o Plano de Contas das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional – COSIF para a sua escrituração contábil. A adoção de tal plano tem por objetivo facilitar a fiscalização, pelo Banco
Central, de suas atividades, bem como promover a padronização das demonstrações contábeis das mesmas (Circular Banco
Central nº 1.273, de 29 de dezembro de 1987).
Captação de Recursos
As sociedades de arrendamento mercantil podem empregar, em suas atividades, além de recursos próprios, os provenientes de
(Resolução CMN nº 2.309/96, Anexo, artigo 19) (i) empréstimos contraídos no exterior; (ii) empréstimos e financiamentos de
instituições financeiras nacionais, inclusive repasses de recursos externos; (iii) instituições financeiras oficiais, destinados a
repasses de programas específicos; (iv) colocação de debêntures de emissão pública ou particular e de notas promissórias
destinadas à oferta pública; (v) cessão de contratos de arrendamento mercantil, bem como de direitos creditórios deles
decorrentes; (vi) depósitos interfinanceiros, nos termos da regulamentação em vigor; e (vii) outras formas de captação de
recursos, autorizadas pelo Banco Central.
As sociedades de arrendamento mercantil podem ainda contratar empréstimos no exterior para (Resolução CMN nº 2.309/96,
Anexo, artigo 20) (i) obtenção de recursos para aquisição de bens para fins de arrendamento; e (ii) aquisição de contratos de
arrendamento mercantil que contenham cláusula de variação cambial, bem como direitos creditórios decorrentes desses
contratos.
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As sociedades de arrendamento mercantil podem também obter empréstimos, financiamentos, repasses de recursos e
garantias de instituições financeiras coligadas ou interdependentes, sendo que os encargos correspondentes devem ser os
normalmente cobrados em operações da espécie realizadas com terceiros (Resolução CMN nº 2.309/96, Anexo, artigo 21).
As sociedades de arrendamento mercantil podem oferecer, em garantia de empréstimos que contraírem nos mercados interno
ou externo, a caução de direitos creditórios de contratos de arrendamento mercantil (Resolução CMN nº 2.309/96, Anexo, artigo
24).
Investimentos
A Resolução CMN nº 2.309/96 prevê expressamente que as disponibilidades das sociedades de arrendamento mercantil,
quando não mantidas em espécie, podem ser livremente aplicadas no mercado, observados os limites e demais normas
regulamentares pertinentes.
A Circular Banco Central nº 2.190, de 26 de junho de 1992, conforme alterada, estabelece limites para aplicação no mercado
interfinanceiro, dispondo que o montante dos depósitos efetuados por depositante junto a cada instituição depositária não
exceda 30% do patrimônio de referência da instituição depositante. Dispõe, ainda, que referido limite não se aplica aos
depósitos efetuados entre instituições coligadas ou sujeitas ao mesmo controle acionário.
A Resolução CMN nº 2.844/01 estabelece limites com relação à exposição por cliente das instituições financeiras. Assim sendo,
fixa em 25% do patrimônio de referência o limite máximo de exposição por cliente a ser observado pela sociedade de
arrendamento mercantil na contratação de operações de crédito, arrendamento mercantil, prestação de garantias e créditos
decorrentes de operações com derivativos.
A Resolução CMN nº 2.844/01 fixa, ainda, em 25% do patrimônio de referência o limite máximo de exposição em operações de
subscrição para revenda e de garantia de subscrição de valores mobiliários, bem como em aplicações em títulos e valores
mobiliários emitidos por uma mesma entidade, empresas coligadas e controladora e suas controladas, observado que tal limite
não se aplica: (i) aos títulos públicos federais, bem como às debêntures de emissão de sociedades de arrendamento mercantil
ligada; (ii) a casos de participação em processo de colocação primária de valores mobiliários, antes do encerramento do período
de distribuição, devendo ainda ser efetuada a posterior eliminação de eventual excesso em até 60 (sessenta) dias do
encerramento do referido período de distribuição; (iii) aos títulos e valores mobiliários objeto de empréstimo; e (iv) às aplicações
em cotas de fundos de investimento.
Por fim, as sociedades de arrendamento mercantil devem manter um patrimônio de referência compatível com o grau de risco
da estrutura de seus ativos, passivos e conta de compensação, conforme fórmula estabelecida pelo Banco Central e que leva
em conta o fator de ponderação de risco dos ativos de referida sociedade.
Aquisição e Cessão de Créditos
A cessão de contratos de arrendamento mercantil, bem como de direitos creditórios deles decorrentes, pode ser feita
independentemente de autorização a sociedades de arrendamento mercantil e a bancos múltiplos com carteira de
arrendamento mercantil. Pode também ser feita a entidades no exterior, desde que para tanto obtenham prévia autorização do
Banco Central (Resolução CMN nº 2.309/96, Anexo, artigos 22 e 25).
A aquisição de contratos de arrendamento mercantil sobre bens adquiridos com recursos de empréstimos externos ou que
contenham cláusula de variação cambial, bem como dos direitos creditórios deles decorrentes, somente pode ser realizada com
a utilização de recursos de empréstimos obtidos no exterior (Resolução CMN nº 2.309/96, Anexo, artigo 23). A Resolução CMN
nº 2.682/99, em seus artigos 1º e 2º, determina a classificação das operações de arrendamento mercantil em níveis
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estabelecidos em ordem alfabética crescente de risco, que vai de "AA" a "H", que deve ser medido levando-se em consideração
os seguintes fatores: (i) em relação ao devedor e seus garantidores: (a) situação econômico financeira; (b) grau de
endividamento; (c) capacidade de geração de resultados; (d) fluxo de caixa; (e) administração e qualidade de controles; (f)
pontualidade e atrasos nos pagamentos; (g) contingências; (h) setor de atividade econômica; e (i) limite de crédito; e (ii) em
relação à operação: (a) natureza e finalidade da operação; (b) características das garantias, particularmente quanto à
suficiência e liquidez; e (c) valor. A provisão para fazer face aos créditos de liquidação duvidosa deverá ser feita mensalmente
em porcentagens determinadas de acordo com o nível de risco da operação correspondente (Resolução CMN nº 2.682/99,
artigo 6º).
Operações com Sociedades no Exterior
As sociedades de arrendamento mercantil podem (i) realizar operações de arrendamento com entidades domiciliadas no
exterior, com vistas unicamente ao posterior subarrendamento dos bens a pessoas jurídicas daquele país (Resolução CMN nº
2.309/96, Anexo, artigo 15); e (ii) adquirir, no mercado interno, direitos e obrigações decorrentes de contratos de arrendamento
celebrados com entidades no exterior, objetivando exclusivamente o posterior subarrendamento de tais bens (Resolução CMN
nº 2.309/96, Anexo, artigo 16).
Vedações Gerais
É vedada às sociedades de arrendamento mercantil a contratação de operações de arrendamento mercantil com (Resolução
CMN nº 2.309/96, Anexo, artigos 28 e 29) (i) pessoas físicas e jurídicas ligadas (coligadas ou interdependentes); (ii)
administradores da entidade e seus respectivos cônjuges e parentes até o segundo grau; e (iii) o próprio fabricante do bem
arrendado.
Também é vedada às sociedades de arrendamento mercantil a celebração de contratos de mútuo com pessoas físicas e
jurídicas não financeiras (Resolução CMN nº 2.309/96, Anexo, artigo 19). As operações de subarrendamento são vedadas
quando houver coligação, direta ou indireta, ou ainda, interdependência, entre a arrendadora domiciliada no exterior e a
subarrendatária domiciliada no país (Resolução CMN nº 2.309/96, Anexo, artigo 17).
Outros Aspectos da Regulamentação das Atividades das Sociedades de Arrendamento Mercantil
Outros aspectos da atividade das sociedades de arrendamento mercantil, além daqueles abordados acima, são objeto de
minucioso regramento, pela (i) Resolução CMN nº 3.518, de 6 de dezembro de 2007, conforme alterada, que disciplina a
cobrança de tarifas pela prestação de serviços pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central; (ii) Resolução CMN nº 2.932, de 28 de fevereiro de 2002, conforme alterada, que dispõe sobre o horário de
atendimento ao público; (iii) Resolução CMN nº 3.198, de 27 de maio de 2004, que dispõe sobre a auditoria independente; e (iv)
Resolução CMN nº 2.554, de 24 de setembro de 1998, conforme alterada, que dispõe sobre a implantação e implementação de
sistema de controles internos.
7.9.2.

Panorama do Setor de Leasing no Brasil

Arrendamento mercantil ou leasing é o contrato pelo qual uma pessoa jurídica arrenda a uma pessoa física ou jurídica, por
tempo determinado, um bem comprado pela primeira de acordo com as indicações da segunda, cabendo ao arrendatário a
tríplice opção de (i) tornar-se proprietário do bem ao fim do contrato, pagando o VRG previamente fixado; (ii) devolver o bem
arrendado; ou (iii) renovar o contrato. O arrendamento mercantil, portanto, figura como uma modalidade de concessão de
crédito, uma vez que permite ao arrendatário usar e gozar de um bem de sua necessidade sem que tenha que desembolsar
inicialmente o valor desse bem com a opção de tornar-se proprietário do mesmo com o pagamento do VRG. As principais
modalidades de arrendamento mercantil são arrendamento mercantil financeiro, lease-back e arrendamento mercantil
operacional.
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O arrendamento mercantil financeiro é a mais comum das modalidades de arrendamento mercantil, considerada o modelo
básico de arrendamento mercantil, em que uma empresa que se dedica habitual e profissionalmente a adquirir bens produzidos
por outros e arrenda tais bens a uma empresa que deles necessite, mediante o pagamento de uma retribuição periódica préestabelecida. Findo o contrato de arrendamento mercantil financeiro, o arrendatário tem a opção de compra do bem, cujo valor
geralmente é definido no contrato, podendo este, no entanto, apenas dispor sobre o modo em que o valor do bem no momento
da opção será calculado. De suma importância aos contratos de arrendamento mercantil é o fato de todas as prestações
pactuadas serem devidas, mesmo que o arrendatário queira rescindir o contrato, e da necessidade de se devolver à
arrendadora o bem antes do término do prazo contratual.
A segunda modalidade, denominada lease-back, configura-se quando uma empresa é proprietária de um bem, móvel ou imóvel,
e o vende a uma outra empresa, sendo que esta última, ao adquiri-lo, imediatamente o arrenda à vendedora. Neste tipo de
operação, comumente utilizado por empresas que tem grande parte de seu ativo imobilizado e que desejam desfazer-se de uma
parcela desse ativo para utilizar o produto da venda como capital de giro, apenas duas empresas são envolvidas, uma vez que
a vendedora e, posteriormente, arrendatária já é possuidora do bem que vai servir de arrendamento. Tal como no arrendamento
mercantil financeiro, no lease-back o arrendatário tem a opção de comprar o bem arrendado pelo VRG, devolvê-lo, ou renovar o
contrato.
No arrendamento mercantil operacional, a empresa proprietária de certos bens os dá em arrendamento à outra pessoa,
mediante o pagamento de prestações determinadas, devendo o arrendador prestar assistência ao arrendatário durante o
período de arrendamento. Essa modalidade de arrendamento mercantil diferencia-se do arrendamento mercantil financeiro à
medida que pode ser rescindida a qualquer momento, sendo apenas necessário o aviso prévio. No arrendamento mercantil
operacional, o proprietário do bem pode, desde que previsto no contrato, adquirir o bem no fim do prazo estabelecido, porém,
tendo em vista que esses contratos são celebrados por períodos curtos, é mais comum a hipótese de renovação contratual.
As operações de arrendamento mercantil, com tratamento tributário previsto na Lei n° 6.099/74, alterada pela Lei nº 7.132, de
26 de outubro de 1983, foram regulamentadas pela Resolução CMN n° 2.309/96, e alterações posteriores, que consolidou as
normas pré-existentes sobre tais operações, disciplinando o leasing operacional e o leasing financeiro, sendo que este último
consiste na modalidade de arrendamento praticada pela Bicleasing.
Cláusulas Contratuais Obrigatórias
O CMN prescreve cláusulas mínimas que os contratos de arrendamento mercantil devem prever. Dentre estas cláusulas, as
principais são, de acordo com a Resolução CMN nº 2.309/96, Anexo, artigo 7º:
a)

a descrição dos bens que constituem o objeto do contrato, com todas as características que permitam sua perfeita
identificação;

b)

o prazo do arrendamento;

c)

o valor das contraprestações ou a fórmula de cálculo das contraprestações, bem como o critério para seu reajuste;

d)

a forma de pagamento das contraprestações por períodos determinados, não superiores a um semestre, salvo no caso de
operações que beneficiem atividades rurais, quando o pagamento poderá ser fixado por períodos não superiores a um ano;

e)

as condições para o exercício, por parte da arrendatária, do direito de optar pela renovação do contrato, pela devolução dos
bens ou pela aquisição dos bens arrendados;
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f)

a concessão à arrendatária de opções de compra dos bens arrendados, devendo ser estabelecido o preço para seu
exercício ou critério utilizável na sua fixação;

g)

as despesas e os encargos adicionais, inclusive despesas de assistência técnica, manutenção e serviços inerentes à
operação dos bens arrendados, admitindo-se, ainda, para o arrendamento mercantil financeiro (i) a previsão de pagamento
de VRG pela arrendatária, em qualquer momento durante a vigência do contrato, não sendo caracterizado como pagamento
do VRG o exercício da opção de compra; e (ii) o reajuste do preço estabelecido para a opção de compra e para o VRG; e

h)

as condições para eventual substituição dos bens arrendados, inclusive na ocorrência de sinistro, por outros da mesma
natureza, que melhor atendam às conveniências da arrendatária, devendo tal substituição ser formalizada por intermédio de
aditivo contratual.

Os contratos de arrendamento mercantil de bens cuja aquisição tenha se dado por meio de recursos provenientes de
empréstimos contraídos, direta ou indiretamente, no exterior, devem ser firmados com cláusula de variação cambial (Resolução
CMN nº 2.309/96, Anexo, artigo 9º).
A operação de arrendamento mercantil será considerada compra e venda à prestação se a opção de compra for exercida antes
de decorrido o respectivo prazo mínimo legalmente estabelecido (Resolução CMN nº 2.309/96, Anexo, artigo 10).
Devolução ou Recuperação de Bens Arrendados
É permitido à entidade arrendadora, nas hipóteses de devolução ou recuperação dos bens arrendados, bem como na hipótese
de receber bens a título de dação em pagamento, (i) conservar os bens em seu ativo imobilizado, pelo prazo máximo de dois
anos; e (ii) aliená-los ou arrendá-los a terceiros (Resolução CMN nº 2.309/96, Anexo, artigo 14).
Desempenho do Setor de Leasing nos Últimos anos
Com o desempenho atual da economia Brasileira e a expectativa da continuidade de crescimento, a indústria do leasing tem um
papel especial e importante no financiamento dos bens de produção e de serviços. Neste cenário a demanda das empresas por
investimentos vem aumentando e encontra no leasing uma das poucas alternativas de financiamento de longo prazo.
O foco das operações da Bicleasing é com pessoas jurídicas, no leasing financeiro.
Atualmente, o principal concorrente do produto de leasing é o Finame, tendo o CDC em segundo plano. O Finame e o CDC
possuem como garantia a figura da alienação fiduciária. Já no leasing a propriedade do bem é da arrendadora, o que
representa para ela maior segurança na operação. Comparativamente, o leasing oferece às arrendatárias benefícios fiscais
importantes fundamentados em lei.
Os números disponibilizados em agosto 2010 pelo Banco Central comprovam que o vulto das operações de leasing no país é
bastante expressivo. Até agosto de 2010 o total de contratos de leasing somava um valor presente (estoque de contratos)
superior a R$96,0 bilhões, dos quais R$44,0 bilhões são se pessoas jurídicas onde a Bicleasing está focada.
Pelos dados da Abel (Associação Brasileira de Empresas de Leasing) os novos negócios de janeiro a agosto de 2010
apresentaram um volume total de R$18,8 bilhões dos quais R$9,5 bilhões foram de pessoas jurídicas, assim principal e
setorialmente distribuídos: Serviços 42%; Industria 22%; e Comercio 11%.
Em relação ao leasing por tipo de bens, em agosto 2010 os veículos respondiam por 85% do financiado, seguido por 11% de
Maquinas e Equipamentos e 4% para outros bens.
7.9.3.

Aspectos Tributários do Arrendamento Mercantil e Valor Residual Garantido ("VRG")
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A fim de que possam gozar do tratamento tributário beneficiado, as operações de arrendamento mercantil devem,
necessariamente, se enquadrar no conceito estabelecido pela lei. Considera-se arrendamento mercantil o negócio jurídico em
que o proprietário de um bem (arrendador) cede a um terceiro (arrendatário) o uso desse bem para uso próprio, recebendo em
troca uma contraprestação, por prazo determinado.
Além disso, os contratos de arrendamento mercantil devem ser realizados por empresas arrendadoras que façam dessa
operação o objeto principal de sua atividade ou que centralizem tais operações em um departamento especializado com
escrituração própria e supervisionado diretamente por um de seus diretores. Os bens destinados a arrendamento mercantil
devem, necessariamente, ser escriturados em conta especial do ativo imobilizado da arrendadora.
De maneira geral, os benefícios tributários que incidem sobre as operações de arrendamento mercantil, abrangem:
(i)
para a pessoa jurídica arrendatária, desde que o bem arrendado esteja relacionado intrinsecamente com as suas
atividades, as contraprestações pagas ou creditadas em função de contrato de arrendamento mercantil são consideradas como
custo ou despesa operacional da empresa, podendo ser deduzidas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos pela
empresa arrendatária; e
(ii)
para as pessoas jurídicas arrendadoras, tendo em vista que os bens arrendados devem ser mantidos em seu ativo
imobilizado, as cotas de depreciação dos bens arrendados, ou seja, as importâncias correspondentes à diminuição do valor de
aquisição, resultantes de desgaste ou obsolescência desses bens, são consideradas como despesa da pessoa jurídica
arrendadora, podendo ser deduzidas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos pela empresa arrendadora. As cotas de
depreciação são calculadas de acordo com a vida útil do bem, entendendo-se por vida útil do bem o prazo durante o qual se
possa esperar a sua efetiva utilização econômica, observados os prazos de vida útil mínimos fixados pelas autoridades fiscais.
Nos casos de operações de venda a terceiros dos bens que tenham sido objeto de arrendamento mercantil (ou seja, venda a
pessoa diversa da arrendatária), o saldo não depreciado pela empresa arrendadora será admitido como custo para efeito de
apuração do lucro apurado pela empresa arrendadora.
No entanto, em caso do exercício da opção de compra pela pessoa jurídica arrendatária, a pessoa jurídica arrendadora não
poderá deduzir a diferença a menor entre o valor contábil residual do bem arrendado e o seu preço de venda. Nesse caso, o
bem passará a integrar o ativo fixo da pessoa jurídica arrendatária pelo seu custo de aquisição, equivalente ao preço pago pelo
exercício da opção de compra. A partir desse momento, a pessoa jurídica arrendatária passará a ter direito à depreciação dos
bens adquiridos.
De maneira geral, as normas sobre arrendamento mercantil existentes apresentam, como sanção por seu descumprimento, a
perda dos benefícios tributários que incidem sobre as operações de arrendamento mercantil, acima mencionadas.
Característica relevante dos contratos de leasing, necessária para enquadrar os contratos no conceito estabelecido pela
legislação aplicável e, conseqüentemente, receber tratamento tributário específico, conforme acima mencionado, é o conceito
de VRG que pode ser definido como uma obrigação assumida pelo arrendatário quando da contratação do arrendamento
mercantil, com o objetivo de garantir o recebimento pelo arrendador, ao final do contrato, da quantia mínima final de liquidação
do negócio, em caso do arrendatário optar por não exercer seu direito de compra e, também, não desejar que o contrato seja
prorrogado.
Ao final de tal contrato, o arrendatário pode (i) adquirir o bem mediante o pagamento do VRG corrigido; (ii) renovar o
arrendamento pelo prazo e condições que as partes ajustarem, tendo como base o VRG corrigido; ou (iii) restituir o bem ao
arrendador mediante o pagamento do VRG sem correção. A principal discussão que se dá nos Tribunais acerca dos contratos
de arrendamento mercantil ocorre devido à existência de entendimentos diversos sobre a descaracterização do contrato de
arrendamento mercantil caso haja a diluição desta parcela durante o curso do contrato.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.
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O STJ entendia que a cobrança parcelada e antecipada do VRG importava na descaracterização do contrato de arrendamento
mercantil, pois tal exigência não deixa ao devedor outra opção senão a aquisição do bem. Dessa forma, o contrato de
arrendamento mercantil que é caracterizado essencialmente pelo exercício da opção ao fim do prazo estipulado para sua
duração, perderia sua principal característica, transformando-se em contrato de compra e venda a prestação. Tal entendimento
havia sido sumulado por meio da Súmula nº 263 que dispunha que “A cobrança antecipada do valor residual (VRG)
descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, transformando-o em compra e venda a prestação”. Em 27 de agosto de
2003, o STJ mudou seu entendimento, decidindo que o pagamento do VRG não implica necessariamente antecipação da opção
de compra, posto subsistirem as opções de devolução do bem ou prorrogação do contrato. Dessa forma, não há a
descaracterização do contrato de arrendamento mercantil para o de compra e venda à prestação. Posteriormente, a Súmula nº
263 foi cancelada sendo, então, publicada a Súmula nº 293 dispondo que “A cobrança antecipada do valor residual garantido
(VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil”. Atualmente, a jurisprudência do STJ entende que não há a
descaracterização do contrato de arrendamento mercantil pelo mero pagamento do VRG antecipado. (ver Seção “Fatores de
Risco”, na página 24 deste Prospecto).
Em segunda instância, o posicionamento pode variar de acordo com os Tribunais de cada Estado.
7.9.4.

Informações acerca de políticas ambientais, de responsabilidade social, patrocínio e incentivo cultural.

Atualmente a Companhia não adota padrões internacionais relativos à proteção ambiental, bem como políticas de
responsabilidade social, patrocínio e incentivo à cultura. Sem prejuízo, o nosso acionista controlador, o BicBanco, possui o
Comitê de Sustentabilidade – Movimento Azul, que se reúne mensalmente com o objetivo de indicar uma direção estratégica
para políticas, diretrizes, investimentos, treinamento e programas sócio-ambientais, visando agregar valor a todas as partes
relacionadas no âmbito de responsabilidade social do BicBanco. O Comitê de Sustentabilidade – Movimento Azul é composto
pelo Executivo de Governança Corporativa, pelos Superintendentes Comerciais e de Produtos Especiais, e pelos Gerentes de
Recursos Humanos e de Equidade e Responsabilidade Social, e pelo Coordenador Sênior de Marketing.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.
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CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

8.

GRUPO ECONÔMICO

8.1.

Descrever o grupo econômico em que se insere a Companhia, indicando:

a) Controladores diretos e indiretos e d) participações de sociedades do grupo na Companhia

Acionistas Diretos

Nacionalidade

CNPJ/CPF

Quantidade de ações
Ordinárias

Participação Total

Bicbanco

Brasileiro

07.450.604/0001-89

98.000.000

99,99%

b) Controladas e coligadas

Conforme constante do organograma societário abaixo, a Companhia não possuí sociedades controladas.

c) participações da Companhia em sociedades do grupo

A Companhia não participa do capital social de sociedades do seu grupo econômico.

d) participações de sociedades do grupo na Companhia

Conforme constante do item “8.1. (a)” acima, o capital social da Companhia é 100% detido pelo Bicbanco, sem prejuízo do
irrelevante número de ações detido pelos membros do nosso Conselho de Administração.
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e) sociedades sob controle comum

A Companhia não detém participação em sociedades de modo a dividir os seus controles com outras sociedades.
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FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

8.

GRUPO ECONÔMICO

8.2.

Organograma societário.

A atual composição acionária da Companhia pode ser verificada por meio do organograma societário abaixo.
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8.3 - Operações de reestruturação
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não ocorreu qualquer operação de reestruturação societária com a Companhia nos três últimos exercícios sociais, bem
como no presente exercício social.

195

8.4 Outras informações relevantes
Formulário de Referência - 2010 - BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

8.
8.4.

GRUPO ECONÔMICO
Outras informações relevantes relativas ao grupo econômico da Companhia.

Todas as informações relevantes e pertinentes a este item foram divulgadas acima.
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FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

9.

ATIVOS RELEVANTES

9.2.

Outras informações relevantes relativas aos ativos igualmente considerados relevantes pela Companhia.

Não há informações consideradas relevantes acerca dos ativos (circulante e não- circulante) da Companhia. As demais
informações pertinentes aos nossos ativos podem ser verificadas nas demonstrações financeiras divulgadas pela Companhia.
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CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

10.

COMENTÁRIOS DOS DIRETORES

10.1.

Os diretores da Companhia devem comentar sobre:

a)

condições financeiras e patrimoniais gerais.

Os primeiros nove meses de 2010 revelaram determinantes que trouxeram crescimento da demanda, como a ampla criação de emprego
formal, aumento da renda e elevação do crédito, e a utilização da capacidade instalada da indústria em nível pré-crise. Esses indicadores
foram, todavia, insuficientes para provocar altas dos preços, principalmente devido, a três fatores internos e um externo, responsáveis para
o arrefecimento dos preços: câmbio apreciado, alta das importações e aumento da produção agrícola. O fator externo diz respeito ao
excesso de oferta mundial de bens industrializados, que é um subproduto da crise internacional. Dados divulgados em setembro pelos
institutos de pesquisa confirmaram a expectativa da volta do aumento da inflação. Entretanto, pairam dúvidas a respeito da extensão dessa
elevação ocorrida no terceiro trimestre de 2010.
O diferencial de crescimento entre os emergentes e os desenvolvidos – traduzindo também em elevados diferenciais de taxas de juros
entre esses países – tem sido um dos principais determinantes para o crescimento do fluxo de capitais em favor dos primeiros. Segundo
expectativa do Instituto de Finanças Internacionais (IIF), haverá uma expansão de 42% do fluxo de capitais privados neste ano em relação
a 2009. Em 2011, a entrada de capitais nos países emergentes avançará para US$ 833 bilhões, crescendo 1% em relação a 2010. Essa
perspectiva de entrada de capitais, somado à expectativa de que Federal Reserve tomará medidas adicionais de afrouxamento quantitativo
para tentar estimular a economia, manterão a tendência de apreciação das moedas dos países emergentes.
A valorização do Real perante às demais moedas foi intensificada ao longo dos últimos nove meses e contribuiu para o aumento das
importações brasileiras. O excesso de oferta global de bens industrializados, que aviltou os preços internacionais, também ampliou a
entrada de importados. De acordo com informações disponibilizadas no web-site da Global 21 e do IBGE, no acumulado dos oito primeiros
meses de 2010, as importações elevaram-se em 46,6%, enquanto as exportações cresceram apenas 28,8%. As importações supriram
sensivelmente a demanda do mercado interno e favoreceram a estabilidade dos preços da economia interna. Além disso, conforme
informações divulgadas por referidas fontes, a oferta de alimentos foi amparada por uma estimativa em torno de 10% de crescimento da
produção agrícola. Com a maior oferta da produção da agricultura brasileira, as pressões nos preços dos alimentos se arrefeceram.
Estas condicionantes foram essenciais para a manutenção dos preços. Há que ser levado em consideração o efeito do câmbio apreciado e
suas influências na oferta interna de bens e serviços. Além disso, os preços internacionais não apresentaram trajetória de alta, salvo
algumas commodities, devido o baixo crescimento da economia mundial. A trajetória mais suave de crescimento da economia brasileira é o
que se prevê para o futuro próximo, sendo ainda possível alguma possibilidade de aceleração no último trimestre. O IPEA ainda mantém a
expectativa de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) entre 5,5% e 6,5% em 2010.
Especificamente para os setores mais diretamente envolvidos com a empresa, em relação ao mesmo mês do ano passado, o indicador do
comércio registrou alta de 8,0%, impulsionado pelo grupo de material de construção, que cresceu 17,1%, e pelo grupo de móveis,
eletroeletrônicos e informática, que registrou alta de 11,8%. Apesar do crescimento nulo na margem, no acumulado do terceiro trimestre do
ano, o índice apresentou alta de 1,2%, ante 0,3% no trimestre anterior, sinalizando que a atividade voltou a acelerar neste período.
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Calcado em nossas expectativas foi delineado um plano de negócios que tem sido cumprido e que foca simultaneamente os riscos de
crédito e de mercado, preponderantes nas atividades. Esse plano contempla, no curto prazo, o direcionamento de recursos para as
operações de leasing importação e arrendamento de implementos agrícolas. Além disso, tem obtido crescimento substancial a carteira de
arrendamento de aeronaves, que apresenta condições mais favoráveis decorrentes das taxas cambiais. Para que se reduza o risco de
mercado, associado a indexadores dos contratos e captação dos recursos, a Companhia possui 85% de suas operações indexadas ao
CDI e concentra em pessoas jurídicas o seu “target market”. Cerca de 39,6% de suas operações, envolvem máquinas e equipamentos
agrícolas; 30,6%, veículos pesados; e, 11,1% veículos leves. Imóveis, aeronaves e equipamento de informática representam 4,5% , 2,0%
e 2,1%, respectivamente.
A Empresa mantém liquidez suficiente para pagamento de todas as suas obrigações financeiras e possui respaldo dos controladores no
que tange aos controles e estratégias de liquidez que são decididos pelo Comitê de Financeiro, que objetiva avaliar os ativos que
compõem sua carteira, o fluxo de caixa diário e projetado, e as posições monitoradas e em aderência à estratégia traçada. A Diretoria
entende que existem condições financeiras e patrimoniais suficientes para implementar seu plano de negócios e cumprir suas obrigações
de curto e médio prazos.

b)

estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas.

A atual estrutura de capital contempla 98.000.000 ações ordinárias, as quais são integralmente detidas pelo acionista
controlador da Companhia, o Bicbanco.
Na opinião dos Diretores da Companhia, não há possibilidade e não é aplicável o resgate de ações.

Informações Financeiras R$ (mil)
Patrimônio líquido ....................................
Capital social...............................................
Reserva de capital ......................................
Reserva de reavaliação .............................
Reserva de lucros .......................................
Ajuste de avaliação patrimonial ..................
Lucros/Prejuízos acumulados .....................
(-) Ações em tesouraria ..............................

Em 31 de dezembro de
2008

2009
128.660
98.000
0
0
30.660
0
0
0

Informações Financeiras R$ (mil)

67.827
48.000
0
0
19.827
0
0
0

64.130
48.000
0
0
16.130
0
0
0

Em 30 de setembro de 2010

Patrimônio líquido .................................................................................................
Capital social............................................................................................................
Reserva de capital ...................................................................................................
Reserva de reavaliação ..........................................................................................
Reserva de lucros ....................................................................................................
Ajuste de avaliação patrimonial ...............................................................................
Lucros/Prejuízos acumulados ..................................................................................
(-) Ações em tesouraria ...........................................................................................
c)

2007

capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos.
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No período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2010, a provisão para créditos de liquidação duvidosa da
Companhia aumentou [ ]%, atingindo R$[ ], comparado com R$4,0 milhões no período de nove meses encerrado em 30 de
setembro de 2009, [em razão do aumento no volume das operações de crédito].
Após análise das demonstrações financeiras da Companhia, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, apesar da
ressalva referente a não reclassificação do saldo da provisão para superveniência ou insuficiência de depreciação (classificada
no ativo permanente) e do aumento da provisão para créditos de liquidação duvidosa, no que diz respeito à capacidade de
cumprimento de suas obrigações, a Companhia encontra-se apta a honrar todos os seus compromissos.
Até 31 de dezembro de 2009, a Companhia mantinha fluxo de caixa compatível com as dívidas assumidas, na forma de
aplicações em títulos, valores mobiliários e caixa livre (carteira própria), no valor de R$6,3 milhões. No período de nove meses
encerrado em 30 de setembro de 2010, a Companhia mantinha fluxo de caixa no valor de R$[ ], [mantendo a compatibilidade
com as dívidas assumidas].
d)

fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas.

A Companhia utiliza-se de recursos próprios, recursos de emissão de debêntures e captações via CDI´s como fontes de
financiamento para capital de giro e investimentos em ativos não-circulantes.

e)
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que podem
utilizar para cobertura de deficiências de liquidez.
A Companhia pretende manter as fontes de financiamento para capital de giro e investimentos em ativos não-circulantes com
recursos próprios, recursos de emissão de debêntures e captações via CDI´s.

f)
níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda: (i) contratos de empréstimos
e financiamentos relevantes, (ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras, (iii) grau de subordinação
entre as dívidas, (iv) eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação aos limites de endividamento
e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores
mobiliários e à alienação de controle societário.
A Companhia não apresentou endividamento no término dos três últimos exercícios sociais, [bem como no período de nove
meses encerrado em 30 de setembro de 2010]. O financiamento para suas operações se fez através da captação de recursos
via debêntures emitidas no 2º. Semestre/2008.

g)

limites de utilização dos financiamentos já contratados.

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não apresentou endividamento no término dos três últimos exercícios sociais,
[bem como no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2010.]

h)

alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras.

A seguir encontram-se as alterações significativas nos itens das demonstrações financeiras da Companhia, as quais foram
analisadas e comentadas pelos seus Diretores, conforme aplicável, nos termos abaixo, com base nas demonstrações
financeiras referentes ao período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2010, bem como nas demonstrações
financeiras apresentadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2009, 2008 e 2007.
Balanço Patrimonial de 30 de Setembro de 2010 em Comparação com o Balanço Patrimonial de 31 de Dezembro de
2009.
Balanço Patrimonial R$ (mil)

Informações Financeiras
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Em 30 de setembro de
2010

Em 31 de dezembro de

% do Total

2009

% do Total

Variação (%)

ATIVO

Ativo Circulante e Realizavel a Longo Prazo

[ ]

[ ]

80.635

23,5

[ ]

Disponibilidades

[ ]

[ ]

283

0,1

[ ]

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

[ ]

[ ]

6.102

1,8

[ ]

Títulos e valores mobiliários

[ ]

[ ]

55.613

16,2

[ ]

Operações de Arrendamento Mercantil

[ ]

[ ]

(3.505)

(1,0)

[ ]

Outros Créditos

[ ]

[ ]

21.809

6,4

[ ]

Outros Valores e Bens

[ ]

[ ]

333

0,1

[ ]

Permanente

[ ]

[ ]

262.487

76,5

[ ]

Imobilizado de Arrendamento

[ ]

[ ]

262.010

76,4

[ ]

Diferido

[ ]

[ ]

477

0,1

[ ]

Total do ativo

[ ]

[ ]

343.122

100,0

[ ]

Passivo Circulante e Exigivel a Longo Prazo

[ ]

[ ]

214.462

62,5

[ ]

Depósitos

[ ]

[ ]

46.271

13,5

[ ]

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos

[ ]

[ ]

110.188

32,1

[ ]

Outras Obrigações

[ ]

[ ]

58.003

16,9

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

PASSIVO

Patrimônio Líquido
Capital Social Realizado:
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Total do passivo

[ ]

[ ]

343.122

100,0

[ ]

Ativo circulante e realizável a longo prazo

Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos
A conta de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos reduziu [ ]% em 30 de setembro de 2010,
comparado a 31 de dezembro de 2009. Sua participação no ativo total passou de16,2% em 31 de dezembro de 2009 para [ ]%
em 30 de setembro de 2010, tendo em vista o crescimento dos ativos totais de um período para outro e principalmente a
transferência de recursos disponíveis para aumento de capital para o patrimônio líquido.

Operações de Arrendamento Mercantil
As operações de arrendamento mercantil praticamente mantiveram sua participação relativa sobre o total de ativos de [ ]% em
30 de setembro de 2010, comparado a 0,1% em 31 de dezembro de 2009.

Outros Créditos
A conta outros créditos apresentava saldo de R$[ ] mil em 30 de setembro de 2010, comparado a R$21.809 em 31 de
dezembro de 2009, diminuindo sua participação no ativo total de 6,4% para [ ]% respectivamente.

Permanente
O ativo permanente-imobilizado de arrendamento cresceu [ ]% em 30 de setembro de 2010, comparado a 31 de dezembro de
2009, aumentando sua participação no ativo total de 76,5% em 2009 para [ ]% em 2010, nos períodos apresentados. Esta
movimentação foi resultado do crescimento das operações de arrendamento no período, com destaque para operações de
leasing de veículos e de moveis/maquinas/equipamentos que, ao final do período de nove meses encerrado em 30 de setembro
de 2010, representavam [ ]% e [ ]% da carteira, respectivamente.

Recursos de aceite e emissão de títulos
[Não havia recursos de aceite e emissão de títulos em 30 de setembro de 2010]. Em 31 de dezembro de 2009 esses referidos
recursos eram de R$110.188 mil. A participação no total de passivos e patrimônio líquido era de 32,1% no encerramento de
2009, devido ao resgate das debêntures emitidas em 2008, com vencimento em julho de 2010. Para maiores informações com
relação à emissão de debêntures de 2008, ver item “18.” abaixo.
Outras obrigações
Outras Obrigações cresceram [ ]% de 31 de dezembro de 2009 para 30 de setembro de 2010, aumentando conseqüentemente,
sua participação no passivo total de 16,9% em 2009 para [ ]% em 30 de setembro de 2010, devido basicamente ao aumento
dos saldos de antecipação de valor residual garantido oriundos das operações de arrendamento, que cresceram no período.
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Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido aumento [ ]% em 30 de setembro de 2010, comparado a 31 de dezembro de 2009, devido ao aumento do
saldo de reservas de lucros. Em conseqüência, a participação do patrimônio líquido no passivo total saiu de 37,5% em 2009
para [ ]% em 30 de setembro de 2010, considerando o aumento dos ativos totais.

Período de Nove Meses Encerrado em 30 de Setembro de 2010 Comparado ao Período de Nove Meses Encerrado em 30
de Setembro de 2009.
Demonstração de Resultados R$ (mil)

Informações Financeiras
Em 30 de setembro de

Em 30 de setembro de

% sobre o RIF(1)

2010

2009

% sobre o RIF(1)

Variação (%)

Receitas da intermediação financeira

[ ]

[ ]

27.400

100,0

[ ]

Operações de arrendamento mercantil

[ ]

[ ]

23.102

84,3

[ ]

Resultado de títulos e valores mobiliários

[ ]

[ ]

4.298

15,7

[ ]

[ ]

[ ]

Despesas da intermediação financeira

[ ]

[ ]

(10.141)

(37,0)

[ ]

Captação no mercado

[ ]

[ ]

(9.126)

(33,3)

[ ]

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

[ ]

[ ]

(1.015)

(3,7)

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

Outras receitas (despesas) operacionais

[ ]

[ ]

(2.639)

(9,6)

[ ]

Despesas de pessoal

[ ]

[ ]

(178)

(0,6)

[ ]

Despesas tributárias

[ ]

[ ]

(1.441)

(5,3)

[ ]

Outras despesas administrativas

[ ]

[ ]

(1.422)

(5,2)

[ ]

Outras receitas operacionais

[ ]

[ ]

694

2,5

[ ]

Outras despesas operacionais

[ ]

[ ]

(1,1)

[ ]

[ ]

[ ]

Resultado bruto da intermediação financeira
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[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

Imposto de renda

[ ]

[ ]

(6.472)

(23,6)

[ ]

Contribuição social

[ ]

[ ]

(2.502)

(9,1)

[ ]

Ativo fiscal diferido

[ ]

[ ]

3.313

12,1

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

Resultado operacional

Resultado não operacional

Resultado antes da tributação sobre o lucro

Lucro líquido do semestre

14.620

53,4

[ ]
[ ]

(82)

(0,3)

[ ]
[ ]

14.538

53,1

[ ]
[ ]

[ ]
8.877

32,4

[ ]

RIF (1) - Receitas da Intermediação financeira.

Receitas da Intermediação Financeira
As receitas de intermediação financeira apuradas no período janeiro a setembro de 2010 totalizaram R$[ ] mil, representando
um aumento de [ ]% sobre as receitas de intermediação financeira apuradas no mesmo período do ano anterior. No período de
nove meses encerrado em 30 de setembro de 2010, aproximadamente [ ]% das receitas de intermediação financeira foram
resultado das operações com títulos e valores mobiliários, sendo que este percentual no mesmo período de 2009 foi de 15,7%.
Por outro lado, houve um crescimento de [ ]% nas receitas com operações de arrendamento mercantil na comparação entre os
períodos encerrados em 30 de setembro de 2009 e 2010. Este crescimento foi resultado do aumento da carteira de
arrendamento mercantil verificado no período, representando aproximadamente [ ]% das receitas de intermediação financeira,
comparados aos 84,6% do período anterior.

Despesas da Intermediação Financeira
As despesas de intermediação financeira apuradas durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2010
atingiram R$[ ] mil, representando um aumento de [ ]% em comparação com as registradas no mesmo período de 2009, no
montante R$10.141 mil. Isto se deve principalmente [ao custo de captação necessário para aumento da carteira de operações
na período].

Resultado Bruto da Intermediação Financeira
Durante os períodos de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2009 e 2010, os resultados brutos de intermediação financeira foram
de R$[ ] mil e R$[ ] mil, respectivamente. O crescimento de [ ]% do resultado bruto da intermediação financeira na comparação
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dos períodos foi decorrente do forte crescimento das receitas com operações de arrendamento mercantil na comparação dos
dois períodos, em função do aumento da carteira já mencionado.

Outras Receita (Despesas) Operacionais
As outras receitas (despesas) operacionais durante os períodos de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2009 e 2010, totalizaram R$[ ] mil e R$[ ] mil, respectivamente. O aumento de [ ]% dessas despesas resulta da reestruturação e retomada dos negócios
da Companhia, o que reflete no aumento das despesas tributarias (PIS e COFINS) e administrativas.

Resultado Operacional
O resultado operacional atingiu R$[ ] mil no período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2010, comparados a R$14.619 mil no
mesmo período de 2009, correspondendo a um acréscimo de [ ]%.

Resultado Antes da Tributação Sobre o Lucro
O resultado antes da tributação sobre o lucro durante o período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2010 foi de R$[ ] mil,
enquanto no mesmo período de 2009 foi de R$14.537 mil, correspondendo a um aumento de [ ]%, explicado pelo aumento do
resultado operacional mencionado anteriormente.

Imposto de Renda, Contribuição Social e IR Diferido
O imposto de renda, a contribuição social e o IR Diferido são apurados em função do lucro líquido ajustado de acordo com as
normas vigentes. Incluem-se, principalmente, os ajustes decorrentes de constituição de créditos tributários por exclusão de
receitas ou inclusão de despesas conforme tratamento dado pela legislação. Durante o período de 1º de janeiro a 30 de
setembro de 2010 tais tributos somaram R$[ ] mil, enquanto no mesmo período de 2009 representaram uma despesa de
R$5.661 mil.

Lucro Líquido do Período
Devido à conjunção dos itens acima, o lucro líquido do período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2010 foi de
R$[ ] mil, comparado ao lucro de R$8.876 mil no mesmo período de 2009.

Balanço Patrimonial de 31 de Dezembro de 2009 em Comparação com o Balanço Patrimonial de 31 de Dezembro de
2008.
Informações Financeiras
Em 31 de dezembro de
2009

% do Total

(R$ milhões, exceto percentuais)
Ativo circulante e realizável a longo prazo
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Informações Financeiras
Em 31 de dezembro de
2009

% do Total

2008

% do Total

Variação (%)

(R$ milhões, exceto percentuais)
Disponibilidades ......................................................

283

0,1

510

0,2

(44,5)

Aplicações interfinanceiras de liquidez ...................

6.102

1,8

4.952

2,4

23,2

Títulos e valores mobiliários e derivativos ..............

55.613

16,2

48.246

23,5

15,3

Operações de arrendamento mercantil...................

(3.505)

-1,0

(1.601)

-0,8

118,9

Outros créditos ........................................................

21.809

6,4

21.982

10,7

(0,8)

Outros valores e bens .............................................

333

0,1

35

0,0

851,4

Total ........................................................................

80.635

23,5

74.124

36,1

8,8

Imobilizado de arrendamento .................................

262.010

76,4

130.337

63,5

101,0

Diferido ....................................................................

477

0,1

701

0,3

(32,0)

Total ........................................................................

262.487

76,5

131.038

63,9

100,3

Total do ativo .........................................................

343.122

100,0

205.162

100,0

67,2

Depósitos ......................................................................

46.271

13,5

-

-

100,0

Recursos de aceites e emissão de títulos.....................

110.188

32,1

112.140

54,7

(1,7)

Outras obrigações ........................................................

58.003

16,9

25.195

12,3

130,2

Total ..............................................................................

214.462

62,5

137.335

66,9

56,2

Patrimônio líquido..........................................................

128.660

37,5

67.827

33,1

89,7

Total do passivo e patrimônio líquido ......................

343.122

100,0

205.162

100,0

67,2

Ativo permanente

Passivo circulante e exigível a longo prazo
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Ativo circulante e realizável a longo prazo

Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos
A conta de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos aumentou 15,3%, em 2009, comparado a 2008,
entretanto, sua participação no ativo total caiu de 23,5% em 2008 para 16,2% em 2009 tendo em vista o crescimento de 67,2%
dos ativos totais de um período para outro.

Operações de Arrendamento Mercantil
As operações de arrendamento mercantil mantiveram sua participação relativa sobre o total de ativos de -1% em 2009
comparado a -0,8% em 2008.

Outros Créditos
A conta outros créditos apresentava saldo de R$21.809 mil em 2009, comparado a R$21.982 em 2008, diminuindo sua
participação no ativo total de 10,7% para 6,4% respectivamente.

Permanente
O ativo permanente-imobilizado de arrendamento cresceu 100,3 em 2009 comparado ao mesmo período de 2008, aumentando
sua participação no ativo total de 63,09% em 2008 para 76,5% em 2009. Esta movimentação foi resultado do crescimento das
operações de arrendamento no período, com destaque para operações de leasing de veículos e de
moveis/maquinas/equipamentos que no final do exercício representavam 51% e 35% da carteira, respectivamente.

Recursos de aceite e emissão de títulos
Os recursos de aceite e emissão de títulos eram R$110.188mil em 2009, comparados com R$112.140mil em 2008. A
participação no total de passivos+PL era de 54,7% em 2008 vs. 32.1% em 2009, devido ao aumento em 2009, dos saldos de
captação em depósitos CDI).
Outras obrigações
Outras Obrigações cresceram 130,2% de 2008 para 2009, aumentando conseqüentemente, sua participação no passivo total de
12,3% para 16,9% em 2009, devido basicamente aos saldos de antecipação de valor residual garantido oriundos das operações
de arrendamento.

Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido aumentou 89,7% em 2009, comparado a 2008, devido ao aumento de capital em espécie no montante de
R$50.000mil mais a incorporação do lucro do período de R$10.833mil. Em conseqüência, a participação no PL no passivo total
saiu de 33,1% em 2008 para 37,5% em 2009.
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Exercício Social Encerrado em 31 de Dezembro de 2009 Comparado ao Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de
2008.
Informações Financeiras
Exercício encerrado em 31 de dezembro de
% sobre
RIF(1)

2009

o

% sobre
RIF(1)

2008

o
Variação (%)

(R$ milhares, exceto percentuais)
Receitas da intermediação financeira ....................

37.709

100,0

17.842

100,0

111,3

Operações de arrendamento mercantil ......................

32.768

86,9

12.746

71,4

157,1

Resultado de títulos e valores mobiliários ..................

4.941

13,1

5.096

28,6

(3,0)

Despesas de intermediação financeira ..................

(14.224)

-37,7

(9.579)

-53,7

48,5

Captação no Mercado ................................................

(11.986)

-31,8

(6.764)

-37,9

77,2

Provisão para créditos de liquidação duvidosa ..........

(2.238)

-5,9

(2.815)

-15,8

(20,5)

Resultado bruto da intermediação financeira .......

23.485

62,3

8.263

46,3

184,2

Outras receitas ( despesas) operacionais .............

(5.126)

-13,6

(2.222)

-12,5

130,7

Despesas de Pessoal ................................................

(266)

-0,7

(106)

-0,6

150,9

Despesas tributárias ...................................................

(1.848)

-4,9

(1.190)

-6,7

55,3

Outras despesas administrativas................................

(2.298)

-6,1

(1.106)

-6,2

107,8

Outras receitas (despesas) operacionais ...................

(714)

-1,9

180

1,0

(496,7)

Resultado operacional .............................................

18.359

48,7

6.041

33,9

203,9

Resultado não operacional .........................................

(98)

-0,3

(225)

-1,3

(56,4)

Resultado antes de impostos e participação ........

18.261

48,4

5.816

32,6

214,0

Imposto de renda e contribuição social ......................

(13.442)

-35,6

(6.313)

-35,4

112,9

IR Diferido ...................................................................

6.014

15,9

4.194

-23,5

43,4

Lucro/Prejuízo líquido ..............................................

10.833

28,7

3.697

20,7

193,0

RIF (1) - Receitas da Intermediação financeira.

Receitas da Intermediação Financeira
As receitas de intermediação financeira apuradas do o período janeiro a dezembro de 2009 totalizaram R$37.709 mil,
representando aumento de 111,3% sobre as do mesmo período do ano anterior. Em 31 de dezembro de 2009,
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aproximadamente 13% das receitas de intermediação financeira do trimestre foram resultado das operações com títulos e
valores mobiliários, sendo que este percentual no mesmo período de 2008 foi de 28,6%.

Por outro lado, houve um crescimento de 157,1% das receitas com operações de arrendamento mercantil na comparação com
o ano anterior. Este crescimento foi resultado do aumento da carteira de arrendamento mercantil verificado no período,
representando aproximadamente 86,9% das receitas de intermediação financeira, comparados aos 71,4% do ano anterior.

Despesas da Intermediação Financeira

As despesas de intermediação financeira apuradas durante o período atingiram R$14.224 mil, representando um aumento de
48,5% em comparação com as registradas no mesmo período de 2008, no montante R$9.579 mil. Isto se deve principalmente
ao custo de captação de recursos (debêntures) que fizeram funding para as operações de arrendamento mercantil. Entretando
dada a qualidade da carteira houve uma redução de 20,5% das provisões para crédito de liquidação duvidosa, comparado ao
período.

Resultado Bruto da Intermediação Financeira

Durante os períodos analisados, os resultados brutos de intermediação financeira foram de R$23.485 mil e R$8.263 mil,
respectivamente. O crescimento de 184,2% do resultado bruto da intermediação financeira na comparação dos períodos foi
decorrente do forte crescimento das receitas com operações de arrendamento mercantil na comparação dos dois períodos, em
função do aumento da carteira já mencionado.

Outras Receita (Despesas) Operacionais
As outras receitas (despesas) operacionais durante os períodos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2009 e 2008, totalizaram
- R$5.126 mil e - R$2.222 mil, respectivamente. O aumento de 130,7% dessas despesas resulta da reestruturação e retomada
dos negócios da Companhia onde reflete no aumento das despesas tributarias (PIS e COFINS) e administrativas.

Resultado Operacional

O resultado operacional atingiu R$18.359 mil no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2009 comparados a R$6.041 mil
no mesmo período de 2008, correspondendo a um acréscimo de 203,9%.

Resultado Antes da Tributação Sobre o Lucro

O resultado antes da tributação sobre o lucro durante o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2009 foi de R$18.261,0
mil, enquanto no mesmo período de 2008 foi de R$5.816 mil, correspondendo a um aumento de 214,0%, explicado pelo
aumento do resultado operacional mencionado anteriormente.

Imposto de Renda, Contribuição Social e IR Diferido
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O imposto de renda, a contribuição social e o IR Diferido são apurados em função do lucro líquido ajustado de acordo com as
normas vigentes. Incluem-se principalmente, os ajustes decorrentes de constituição de créditos tributários por exclusão de
receitas ou inclusão de despesas conforme tratamento dado pela legislação. Durante o período de 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2009 tais tributos somaram R$7.428 mil, enquanto em 2008 representado a R$2.119 mil.

Lucro Líquido do Período

Devido à conjunção dos itens acima, o lucro líquido do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2009 foi de R$10.833 mil,
comparado ao lucro de R$3.697 mil de 2008.

Balanço Patrimonial de 31 de Dezembro de 2008 em Comparação com o Balanço Patrimonial de 31 de Dezembro de
2007.
Informações Financeiras
Em 31 de dezembro de
2008

% do Total

2007

% do Total

Variação (%)

(R$ milhões, exceto percentuais)
Ativo circulante e realizável a longo prazo
Disponibilidades ......................................................

510

0,2

435

0,6

17,2

Aplicações interfinanceiras de liquidez ...................

4.952

2,4

-

-

100,0

Títulos e valores mobiliários e derivativos ..............

48.246

23,5

31.163

43,3

54,8

Operações de arrendamento mercantil...................

(1.601)

-0,8

(158)

-0,2

913,3

Outros créditos ........................................................

21.982

10,7

1.761

2,4

1.148,3

Outros valores e bens .............................................

35

0,0

15.680

21,8

(99,8)

Total ........................................................................

74.124

36,1

48.881

67,9

51,6

Imobilizado de arrendamento .................................

130.337

63,5

22.272

31,0

485,2

Diferido ....................................................................

701

0,3

785

1,1

(10,7)

Total ........................................................................

131.038

63,9

23.057

32,1

468,3

Total do ativo .........................................................

205.162

100,0

71.938

100,0

185,2

Ativo permanente
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Informações Financeiras
Em 31 de dezembro de
2008

% do Total

2007

% do Total

Variação (%)

(R$ milhões, exceto percentuais)
Passivo circulante e exigível a longo prazo
Recursos de aceites e emissão de títulos.....................

112.140

54,7

-

-

100,0

Outras obrigações ........................................................

25.195

12,3

7.808

10,9

222,7

Total ..............................................................................

137.335

66,9

7.808

10,9

1.658,9

Patrimônio líquido .......................................................

67.827

33,1

64.130

89,1

5,8

Total do passivo e patrimônio líquido ......................

205.162

100,0

71.938

100,0

185,2

Ativo circulante e realizável a longo prazo

Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos

A conta de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos aumentaram 54,8%, em 2008, comparado a 2007,
entretanto, sua participação no ativo total caiu de 43,3% em 2007 para 23,5% em 2008 tendo em vista o crescimento de 185,2%
dos ativos totais de um período para outro.

Operações de Arrendamento Mercantil

A conta “operações de arrendamento mercantil” apresentava saldos não relevantes sobre o total de ativos em ambos os
períodos analisados.

Outros Créditos
A conta outros créditos apresentava saldo de R$21.982 mil em 2008, comparado a R$1.761 em 2007, aumentando sua
participação no ativo total de 2,4% para 10,7% respectivamente como conseqüência do aumento dos volumes de negócios
realizados e seus reflexos nas contas de impostos e contribuições sociais.

Permanente
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O ativo permanente-imobilizado de arrendamento cresceu 485,2% em 2008, em comparação com 2007, aumentando sua
participação no ativo total de 31,0% em 2007 para 63,5% em 2008. Esta movimentação foi resultado do crescimento das
operações de arrendamento no período, com destaque para operações de leasing de veículos e de
moveis/maquinas/equipamentos que no final do exercício representavam 63% e 35% da carteira, respectivamente.

Recursos de aceite e emissão de títulos
Os recursos de aceite e emissão de títulos saíram de saldo zero em 2007 para R$112.140 mil em 2008 como resultado da
emissão de debêntures pela Companhia, no inicio do segundo semestre de 2008.
Outras obrigações
As outras obrigações cresceram 222,7% aumentando sua participação no total do passivo para 12,3 % em 2008, comparado
com 10,9% em 2007, graças ao crescimento dos saldos da conta “credores por antecipação de valor residual”, advindos do
aumento do volume de arrendamentos realizados no período.

Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido aumentou 5,8 % em 2008 comparado a 2007. Esse acréscimo decorreu basicamente da incorporação do
lucro do período de R$3.697 mil. Apesar do aumento, a participação do patrimônio líquido no passivo total caiu para 33,1%
comparados aos 89,1% em 2007, devido à emissão de debêntures e conseqüente aumento do passivo total ao final de 2008.

Exercício Social Encerrado em 31 de Dezembro de 2008 Comparado ao Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de
2007.

Informações Financeiras
Exercício encerrado em 31 de dezembro de
% sobre
RIF(1)

2008

o

% sobre
RIF(1)

2007

o
Variação (%)

(R$ milhares, exceto percentuais)
Receitas da intermediação financeira ....................

17.842

100,0

14.132

100,0

26,3

Operações de arrendamento mercantil ......................

12.746

71,4

2.775

19,6

359,3

Resultado de títulos e valores mobiliários ..................

5.096

28,6

11.357

80,4

(55,1)

Despesas de intermediação financeira ..................

(9.579)

-53,7

(5.545)

-39,2

72,8

Captação no Mercado ................................................

(6.764)

-37,9

(6.909)

-48,9

(2,1)

Provisão para créditos de liquidação duvidosa ..........

(2.815)

-15,8

1.364

9,7

(306,4)

Resultado bruto da intermediação financeira .......

8.263

46,3

8.587

60,8

(3,8)

Outras receitas ( despesas) operacionais .............

(2.222)

-12,5

(1.108)

-7,8

100,5
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Informações Financeiras
Exercício encerrado em 31 de dezembro de
% sobre
RIF(1)

2008

o

% sobre
RIF(1)

2007

o
Variação (%)

(R$ milhares, exceto percentuais)
Despesas de Pessoal ................................................

(106)

-0,6

-

-

100,0

Despesas tributárias ...................................................

(1.190)

-6,7

(568)

-4,0

109,5

Outras despesas administrativas................................

(1.106)

-6,2

(376)

-2,7

194,1

Outras receitas (despesas) operacionais ...................

180

1,0

(164)

-1,2

(209,8)

Resultado operacional .............................................

6.041

33,9

7.479

52,9

(19,2)

Resultado não operacional .........................................

(225)

-1,3

(2)

0,0

11.150,0

Resultado antes de impostos e participação ........

5.816

32,6

7.477

52,9

(22,2)

Imposto de renda e contribuição social ......................

(6.313)

-35,4

(2.297)

-16,3

174,8

IR Diferido ...................................................................

4.194

-23,5

(214)

-1,5

(2.059,8)

Lucro/Prejuízo líquido ..............................................

3.697

20,7

4.966

35,1

-25,6

RIF (1) - Receitas da Intermediação financeira.

Receitas da Intermediação Financeira

As receitas de intermediação financeira apuradas em 2008 totalizaram R$17.842 mil, representando um aumento de 26,3% as
do mesmo período de 2007. Em dezembro de 2008, aproximadamente 71,4% das receitas de intermediação financeira do
trimestre foram resultantes das operações de arrendamento mercantil comparados aos 19,6% de participação deste item no
período encerrado em 2007. Houve um crescimento de 359,3% das receitas com operações de arrendamento mercantil na
comparação com o ano anterior, resultado do aumento da carteira desta modalidade verificado no período.

Despesas da Intermediação Financeira

As despesas de intermediação financeira apuradas durante o exercício de 2008 atingiram R$9.579 mil, representando um
aumento de 72,8% em comparação com 2007 de R$ 5.545 mil. Isto se deve principalmente à emissão de debêntures no
segundo semestre de 2008 com vistas ao aumento da carteira e das atividade da Companhia Também em conseqüência desse
aumento, houve crescimento das despesas de provisão para credito de liquidação duvidosa, para R$2.815 mil em 2008.

Resultado Bruto da Intermediação Financeira
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Durante os exercícios de 2008 e 2007, os resultados brutos de intermediação financeira foram de R$8.263 mil e R$8.587 mil,
respectivamente. O pequeno decréscimo de 3,8% do resultado bruto da intermediação financeira na comparação dos períodos
foi decorrente principalmente do aumento das despesas de provisão para credito de liquidação duvidosa, conforme mencionado
no parágrafo anterior.

Outras Receita (Despesas) Operacionais

As outras receitas (despesas) operacionais durante os períodos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2008 e 2007, totalizaram
despesas no montante de R$2.222 e R$1.108 mil, respectivamente. O aumento de 100,5% dessas despesas resulta da
reestruturação e retomada dos negócios da Companhia e reflete o aumento das despesas tributarias e administrativas daí
decorrentes, no período.

Resultado Operacional

O resultado operacional atingiu R$6.041 mil em 2008 comparado a R$7.479 mil no mesmo período de 2007, correspondendo a
decréscimo de 19,2%, devido ao aumento das despesas tributarias e administrativas do período.

Resultado Antes da Tributação Sobre o Lucro

O resultado antes da tributação sobre o lucro durante em 2008 foi de R$5.816 mil, enquanto no mesmo período de 2007 foi de
R$7.477, correspondendo a uma queda de 22,2%. Esta queda é basicamente devida ao aumento do grupo de contas “outras
receitas/despesas operacionais” anteriormente mencionado.

Impostos de Renda, Contribuição Social e IR Diferido

O imposto de renda, a contribuição social e o IR Diferido são apurados em função do lucro líquido ajustado de acordo com as
normas vigentes. Incluem-se aí principalmente, os ajustes decorrentes de constituição de créditos tributários por exclusão de
receitas ou inclusão de despesas conforme tratamento dado pela legislação. Durante o período de 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2008 tais tributos somaram R$2.119 mil, enquanto em 2007 chegaram a R$2.511 mil.

Lucro Líquido do Período
Em decorrência dos fatores acima analisados, o lucro líquido do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2008 foi de
R$3.697mil, representando uma redução de 25,6% em relação a 2007 que registrou R$4.966 mil.
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CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

10.

COMENTÁRIOS DOS DIRETORES

10.2.

Os diretores da Companhia devem comentar sobre:

a)

Resultados das operações da Companhia: (i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita; e (ii)
fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais.

O resultado da Companhia é apurado pelo regime contábil de competência, segundo as Portarias do Ministério da Fazenda/MF
números 40/84 e 113/88, considerando:

as receitas de arrendamento mercantil, calculadas e apropriadas mensalmente pelo valor das contra-prestações
exigíveis no período, atualizadas monetariamente; e
os rendimentos, encargos, variações monetárias e cambiais, a índices e taxas oficiais, incidentes sobre ativos e
passivos circulantes e a longo prazo.
Informações Financeiras
Exercício encerrado em 31 de dezembro de
% sobre o
RIF(1)

2009

2008

% sobre o
RIF(1)

Variação (%)

(R$ milhares, exceto percentuais)
Receitas da intermediação financeira ....................

37.709

100,0

17.842

100,0

111,3

Operações de arrendamento mercantil ......................

32.768

86,9

12.746

71,4

157,1

Resultado de títulos e valores mobiliários ..................

4.941

13,1

5.096

28,6

(3,0)

216

Formulário de Referência - 2010 - BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A

Versão : 2

10.2 - Resultado operacional e financeiro
Informações Financeiras
Exercício encerrado em 31 de dezembro de
% sobre o
RIF(1)

2008

2007

% sobre o
RIF(1)

Variação (%)

(R$ milhares, exceto percentuais)
Receitas da intermediação financeira ....................

17.842

100,0

14.132

100,0

26,3

Operações de arrendamento mercantil ......................

12.746

71,4

2.775

19,6

359,3

Resultado de títulos e valores mobiliários ..................

5.096

28,6

11.357

80,4

(55,1)

Informações Financeiras
Período de nove meses encerrado em 30 de setembro de
% sobre o
RIF(1)

2010

2009

% sobre o
RIF(1)

Variação (%)

(R$ milhares, exceto percentuais)
Receitas da intermediação financeira ....................

[ ]

[ ]

27.400

100,0

[ ]

Operações de arrendamento mercantil ......................

[ ]

[ ]

23.102

84,3

[ ]

Resultado de títulos e valores mobiliários ..................

[ ]

[ ]

4.298

15,7

[ ]

RIF (1) - Receitas da Intermediação financeira.

A Companhia foi constituída para realizar operações de arrendamento mercantil de veículos comerciais, maquinário industrial e
equipamentos. Os contratos de arrendamento mercantil da Companhia são estruturados para coincidir com os financiamentos
obtidos pela Companhia. O financiamento da Companhia é derivado principalmente de emissões de debêntures no mercado
doméstico. Os recursos provenientes da emissão de debêntures são utilizados para comprar os CDIs oferecidos pelo Bicbanco.

Tais financiamentos via DI, juntamente com o capital da Companhia, têm sido historicamente suficientes para financiar a
carteira de arrendamento mercantil da Companhia. Em suas operações de arrendamento mercantil, a Companhia garante a
seus clientes direitos de uso e posse de um determinado bem móvel ou imóvel, concedendo aos mesmos ao final do contrato
de arrendamento mercantil a opção de renovar o contrato, retornar ou adquirir o bem objeto do arrendamento, pagando neste
caso o valor da opção de compra avençado no instrumento contratual.
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O leasing financeiro é o tipo mais comum de operação de arrendamento mercantil realizado pela a Companhia. Nessas
operações, a Companhia arrenda um bem por um prazo fixo, com pagamentos periódicos que amortizam o capital investido na
operação. O bem é previamente escolhido por nossos clientes e o contrato é irrevogável.

Existem outras modalidades de arrendamento menos usuais que as citadas anteriormente. Dentre essas modalidades menos
usuais, a Companhia realiza operações de lease-back, na quais a mesma compra o bem de um cliente e o arrenda
simultaneamente para o mesmo. Outra operação menos usual de leasing é o leasing imobiliário, cujo objeto são imóveis.
Atualmente, a Companhia não realiza operações de leasing imobiliário.

As tabelas abaixo indicam a composição da carteira de leasing da Companhia nos últimos três exercícios sociais, bem como
nos períodos de nove meses encerrados em 30 de setembro de 2009 e 2010.
Exercício encerrado em 31 de dezembro de
Imobilizado de Arrendamento

2009

% sobre o
Total

2008

% sobre o
Total

2007

% sobre o
Total

-

-

(R$ milhares, exceto percentuais)

Aeronaves
Imóveis
Veículos e afins
Móveis, máquinas. equipamentos e instalações
Subtotal
Superveniência de depreciação
Depreciações acumuladas
Subtotal
Total

6.350

2,4

37.010

14,1

3.500

2,7

1.500

6,7

133.324

50,9

82.495

63,3

17.159

77,0

90.302

34,5

45.332

34,8

8.361

37,5

266.986

101,9

135.177

103,7

27.020

121,3

3.850

3,0

62.279

23,8

21.962

16,9

2.087

9,4

(67.255)

(25,7)

(26.802)

(20,6)

(6.835)

(30,7)

(4.976)

(1,9)

(4.840)

(3,7)

(4.748)

(21,3)

262.010

100,0

130.337

100,0

22.272

100,0
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Imobilizado de Arrendamento
2010
Aeronaves

Período encerrado em 30 de setembro de
% sobre o Total
2009
% sobre o Total
[ ]
[ ]
3.850
2,0

Imóveis

[ ]

[ ]

27.710

14,1

Veículos e afins

[ ]

[ ]

65.332

33,3

Móveis, máquinas e equipamentos e instalações

[ ]

[ ]

103.719

52,9

Diferido de arrendamento líquido de amortização

[ ]

[ ]

560

0,3

Subtotal

[ ]

[ ]

201.171

102,7

Superveniência de depreciação

[ ]

[ ]

47.852

24,4

Depreciações acumuladas

[ ]

[ ]

(53.062)

(27,1)

Subtotal

[ ]

[ ]

(5.210)

(2,7)

Total

[ ]

[ ]

195.961

100,0
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FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

10.

COMENTÁRIOS DOS DIRETORES

10.3.

Eventos relevantes e impactos nas demonstrações financeiras e resultados da Companhia:

a)

introdução ou alienação de segmento operacional.

Não houve qualquer introdução ou alienação de segmento operacional que impactasse nas demonstrações financeiras e
resultados da Companhia.

b)

constituição, aquisição ou alienação de participação societária.

Não houve qualquer constituição, aquisição ou alienação de participação societária que impactasse nas demonstrações
financeiras e resultados da Companhia.

c)

eventos ou operações não usuais

Não houve qualquer evento ou operação não usual que impactasse nas demonstrações financeiras e resultados da Companhia.
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FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

10.

COMENTÁRIOS DOS DIRETORES

10.4.

Os Diretores da Companhia devem comentar:

a)

mudanças significativas nas praticas contábeis.

Não houve mudança nas práticas contábeis da Companhia nos três últimos exercícios sociais, bem como no exercício social em
curso.

b)

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis.

Considerando a resposta do item “a” acima, este item não é aplicável à Companhia.

c)

ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor.

Cumpre-nos informar que existe ressalva do auditor externo em relação à reclassificação de operações da Companhia, contudo,
o entendimento do nosso controlador, Bicbanco, é de que a classificação destas mesmas operações está correta.
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eficiência e deficiência e recomendações presentes no relatório do auditor
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FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

10.

COMENTÁRIOS DOS DIRETORES

10.6. Controles internos adotados para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis:

a)

grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-las.

Os controles são considerados eficientes e suficientes a eliminar os riscos envolvidos. Os aprimoramentos são efetuados por
decorrência de eventuais detecções de insuficiência nos controles, quando dos trabalhos periódicos da auditoria interna do
grupo econômico a que pertence a Companhia.

b)

deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor independente.

Não há deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor independente.
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Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

10.

COMENTÁRIOS DOS DIRETORES

10.8.

Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia:

a)
os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço
patrimonial (inclusive arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos, carteiras de recebíveis baixadas sobre
as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos, contratos de futura compra
e venda de produtos ou serviços, contratos de construção não terminada e contratos de recebimentos futuros de
financiamentos).

Não existem ativos ou passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não tenham sido divulgados nas
demonstrações financeiras/balanços financeiros da Companhia.

b)

outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.

Não há outros itens relevantes não evidenciados nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia.
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Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

10.

COMENTÁRIOS DOS DIRETORES

10.9. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 10.8, os
diretores devem comentar:

a)
como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas
financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da Companhia.

Consoante as respostas do item “10.8” acima, considerando que não existem itens que não tenham sido divulgados nas
demonstrações financeiras/balanços financeiros da Companhia, este item não é aplicável.

b)

natureza e propósito da operação.

Consoante as respostas do item “10.8” acima, considerando que não existem itens que não tenham sido divulgados nas
demonstrações financeiras/balanços financeiros da Companhia, este item não é aplicável.

c)
natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da
operação.

Consoante as respostas do item “10.8” acima, considerando que não existem itens que não tenham sido divulgados nas
demonstrações financeiras/balanços financeiros da Companhia, este item não é aplicável.
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10.10 Plano de negócios
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Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

10.

COMENTÁRIOS DOS DIRETORES

10.10. Principais elementos do plano de negócios da Companhia:

a)
investimentos (inclusive descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos, fontes de financiamento dos investimentos e desinvestimentos relevantes em andamento e
desinvestimentos previstos).

A Companhia não possui investimentos relevantes em andamento, bem como desinvestimentos previstos para este ou outros
exercícios sociais.

b)
aquisições já divulgadas de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que podem influenciar
materialmente a capacidade produtiva da Companhia.

A Companhia não possui aquisições divulgadas de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que podem influenciar
materialmente a sua capacidade produtiva.

c)
novos produtos e serviços (inclusive descrição das pesquisas em andamento já divulgadas, montantes totais
gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços, projetos em
desenvolvimento já divulgados e montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou
serviços).

A Companhia não possui novos produtos e serviços, além dos informados no item “7.” acima.
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FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

10.

COMENTÁRIOS DOS DIRETORES

10.11. Outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido
identificados ou comentados nos demais itens desta seção.

Não ocorreram outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional da Companhia, além dos
fatores já tratados nos itens anteriores.
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FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

11.

PROJEÇÕES

11.1.

As projeções devem identificar: a. objeto da projeção; b. período projetado e o prazo de validade da projeção; c.
premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela administração da Emissora e
quais escapam ao seu controle; dos valores dos indicadores que são objeto da previsão.

A Companhia não tem como prática divulgar projeções e estimativas operacionais e financeiras e, tampouco, tem como prática
divulgar suas expectativas de desempenho futuro (guidance).
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FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

11.

PROJEÇÕES

11.2.

Na hipótese de a Emissora ter divulgado, durante os 3 últimos exercícios sociais, projeções sobre a evolução
de seus indicadores: a) informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no formulário e
quais delas estão sendo repetidas no formulário; b) quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos,
comparar os dados projetados com o efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões
que levaram a desvios nas projeções; c) quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se
as projeções permanecem válidas na data de entrega do formulário e, quando for o caso, explicar por que elas
foram abandonadas ou substituídas.

A Companhia não tem como prática divulgar projeções e estimativas operacionais e financeiras e, tampouco, tem como prática
divulgar suas expectativas de desempenho futuro (guidance).
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FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

12.

ASSEMBLEIA GERAL E ADMINISTRAÇÃO

12.1.
Estrutura administrativa da Companhia, conforme estabelecido no seu estatuto social e regimento
interno:

a)

atribuições de cada órgão e comitê.

Conselho de Administração

Nos termos do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração deve ser composto por, no mínimo,
três membros, sendo um presidente e um vice-presidente, todos acionistas da Companhia. Os membros do
Conselho de Administração da Companhia são eleitos pela Assembléia Geral e por ela destituíveis a qualquer
tempo. O prazo de gestão dos conselheiros é de três anos, permitida a reeleição. O Conselho de Administração da
Companhia é responsável pela orientação geral dos seus negócios e possui, dentre outras atribuições,
competência para eleger os membros da sua Diretoria e supervisionar o exercício das suas respectivas funções.

Diretoria

O Estatuto Social da Companhia estabelece que a Diretoria deve ser composta por, no mínimo, dois e, no máximo,
seis Diretores, sendo um designado Diretor Presidente, um designado Diretor Vice-Presidente e um Diretor de
Relações com Investidores, podendo ser acumulado. Os Diretores da Companhia são eleitos pelo Conselho de
Administração, para um mandato de três anos, permitida a reeleição. Os Diretores são responsáveis pela
administração diária dos negócios da Companhia e, dentre outras atribuições, pela implementação das políticas e
diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações,
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cada membro da Diretoria da Companhia deve ser domiciliado no Brasil, independentemente de ser ou não nosso
acionista.

Conselho Fiscal

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão societário independente da
administração e dos auditores independentes. O Conselho Fiscal pode funcionar tanto de forma permanente
quanto de forma não permanente, caso em que atuará somente no exercício social em que sua instalação for
solicitada pelos acionistas em Assembléia Geral. O Estatuto Social da Companhia prevê um Conselho Fiscal de
caráter não permanente. O Conselho Fiscal, quando eleito, será composto de, no mínimo, três e, no máximo, cinco
membros efetivos, com igual número de suplentes, acionistas ou não. Atualmente, a Companhia não tem Conselho
Fiscal instalado e, por esse motivo, nenhum membro foi indicado. As principais responsabilidades do Conselho
Fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da Companhia e
reportar suas conclusões aos acionistas.

A Companhia não possui comitês na composição da sua administração.

d)

em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais.

Como informado no item “a” acima, a Diretoria da Companhia deve ser composta por, no mínimo, dois e, no
máximo, seis Diretores, sendo um designado Diretor Presidente, um designado Diretor Vice-Presidente, um Diretor
de Relações com Investidores e os demais, Diretores sem designação específica, podendo ser acumulados os
cargos.

Com relação às atribuições e poderes individuais dos membros da Diretoria da Companhia, conforme disposto no
seu Estatuto Social, compete aos diretores:

Ao Diretor-Presidente

a) conduzir os negócios da Sociedade e praticar os atos necessários ao seu funcionamento regular, e
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b) representar a Sociedade, ativa e passivamente, em juízo e fora dele.

Ao Diretor Vice-Presidente

a) colaborar com o Diretor-Presidente no desempenho de suas atribuições, notadamente na coordenação das
atividades dos demais diretores, e

b) coordenar a elaboração de planos, programas, projetos, políticas, metas e estratégias para as atividades da
Sociedade.

Aos demais diretores

a) auxiliar na condução das atividades na área de aplicação de recursos;

b) auxiliar na condução das atividades na área de captação de recursos;

c) auxiliar na condução das atividades na área financeira; e

d) auxiliar na condução das atividades na área administrativa.

233

Versão : 2

Formulário de Referência - 2010 - BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A

Versão : 2

12.3 - Datas e jornais de publicação das informações exigidas pela Lei nº6.404/76
Exercício Social

Publicação

Jornal - UF

Datas

31/12/2009

Demonstrações Financeiras

Diário do Comércio - CE - SP

09/03/2010

O POVO - FORTALEZA - SP

09/03/2010

Diário do Comércio e Indústria do Estado de São
Paulo - SP

23/06/2010

Diário Oficial do Estado de São Paulo - SP

23/06/2010

Diário do Comércio (São Paulo) - SP

26/03/2009

Diário Oficial do Estado de São Paulo - SP

26/03/2009

O POVO - FORTALEZA - CE

26/03/2009

Diário da Indústria e Comércio de São Paulo - SP

28/07/2009

Diário Oficial do Estado de São Paulo - SP

28/07/2009

Diário Oficial do Estado do Ceará - CE

28/02/2008

O POVO - FORTALEZA - CE

28/02/2008

O POVO - FORTALEZA - CE

15/05/2008

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras

31/12/2008

Demonstrações Financeiras

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras

31/12/2007

Demonstrações Financeiras

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras
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Profissão

CPF

Administrador

245.644.941-04

Engenheiro

122.644.233-15

10 - Diretor Presidente / Superintendente

Pertence apenas à Diretoria

11 - Diretor Vice Presidente/ Superintendente

Pertence apenas à Diretoria

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração

Militar Reformado

002.022.743-49

Militar Reformado

002.018.393-34

Empresário

220.283.153-34

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de Administração

21 - Vice Presidente Cons. de Administração

Pertence apenas ao Conselho de Administração

20 - Presidente do Conselho de Administração

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2007

30/04/2007

30/04/2007

30/04/2007

30/04/2007

30/04/2007

30/04/2007

30/04/2007

30/04/2007

30/04/2007

Data de posse

Data da eleição

Sim

Até a AGO de 2013

Sim

Até a AGO de 2013

Sim

Até a AGO de 2013

Sim

Reeleito pelo prazo de três
anos, a contar de
10.05.2010.

Sim

Reeleito pelo prazo de três
anos, a contar de
10.05.2010.

O Sr. Francisco também foi eleito Conselheiro do nosso Acionista Controlador em 2007 e foi Vice-Presidente do Conselho de Administração do Bicbanco, durante o período de 1992 a 2003, Presidente do Bicbanco
entre 1981 e 1996. Além disso, o Sr. Francisco foi Secretário Municipal de Fortaleza entre 1975 e 1978; Deputado Federal entre 1975 e 1979; Vice-Governador do Estado do Ceará entre 1971 e 1974; Deputado
Federal entre 1966 e 1971, Prefeito de Juazeiro do Norte entre 1963 e 1966 e Oficial das forças armadas entre 1949 e 1967. O Sr. Francisco Humberto Bezerra é graduado pela Academia Militar das Agulhas Negras.

Francisco Humberto de Bezerra - 002.022.743-49

O Sr. José Bezerra também foi eleito Conselheiro do nosso Acionista Controlador em 2007 e exerce o cargo de Diretor Presidente do Bicbanco desde 1996. Antes disso, ocupou os cargo de Vice-Presidente executivo
de (1990 a 1996), Diretor Financeiro (1985-1990), Superintendente da divisão financeira (1983-1985) e Gerente Financeiro (1980-1983) do Bicbanco. É graduado em Engenharia Civil pela
Universidade Federal do Ceará.

José Bezerra de Menezes - 122.644.233-15
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Foi eleito pelo controlador

Prazo do mandato

É também Vice-Presidente Geral de nosso Acionista Controlador desde 1996. Antes disso, ocupou os cargos de Diretor Executivo (1987-1996), Superintendente (1984-1987), Diretor (1983-1984), Assistente
Administrativo (1982-1983) e Estagiário (1981-1982) do Bicbanco. Cursou Administração de Empresas pela Universidade de Fortaleza.

José Adauto Bezerra Junior - 245.644.941-04

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações

O Sr. Sérgio não exerce mais nenhum cargo na Companhia.

50

Sérgio da Silva Bezerra de Menezes

O Sr. José Adauto não exerce mais nenhum cargo na Companhia.

84

José Adauto Bezerra

O Sr. Francisco não exerce mais nenhum cargo na Companhia.

84

Francisco Humberto de Bezerra

Além do cargo de Diretor Presidente, o Sr. José Bezerra exerce também o cargo de Diretor de Relações com Investidores, cargo para o qual foi eleito em 07.07.2008.

53

José Bezerra de Menezes

O Sr. José Adauto Junior não exerce mais nenhum cargo na Companhia.

48

José Adauto Bezerra Junior

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Idade

Nome

12.6 / 8 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
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É também Diretor Executivo do nosso Acionista Controlador e foi membro do Conselho de Administração do Bicbanco de 1992 a 2003. O Sr. Sérgio foi Diretor Científico da Fundação e Hospital Albert Sabin, tem
bacharelado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará e MBA
pela Baruch College of New York – USA, tendo cursado o Programa Desenvolvimento de Executivos da USP e Estratégias de Operações nos Mercados Financeiros da BM&F.

Sérgio da Silva Bezerra de Menezes - 220.283.153-34

O Sr. José Adauto também foi eleito Presidente do Conselho de Administração do nosso Acionista Controlador em 2007 e exerceu o mesmo cargo entre 1991 e 2003 e foi Vice Presidente executivo do Bicbanco entre
1987 e 1996. Além desses cargos, o Sr. José foi Superintendente da Superintendência de Desenvolvimento da Região Nordeste (“SUDENE”), no período de 1990 a 1991, Vice-Governador do Estado do Ceará de 1983
a 1986; Governador do Estado do Ceará de 1975 e 1978; Deputado Federal de 1979 a 1982; membro do conselho de administração da SUDENE de 1975 a 1978; Deputado pelo Estado do Ceará entre 1958 e 1974 e
Oficial das forças armadas no período de 1949 a 1967. O Sr. José Adauto Bezerra é graduado pela Academia Militar das Agulhas Negras.

José Adauto Bezerra - 002.018.393-34
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12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de
remuneração
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há comitês criados e/ou instalados pela Companhia.
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FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

12.

12.12.

ASSEMBLEIA GERAL E ADMINISTRAÇÃO

Fornecer outras informações que a Companhia julgue relevantes.

12.12.1 Práticas de Governança Corporativa adotadas pela Companhia.

A Companhia é registrada na CVM na categoria B e, com isso, não possui ações ou valores mobiliários conversíveis em ações
em negociação pública no mercado. Ainda, a Companhia não é listada e nem aderiu a nenhum dos níveis de governança
corporativa da BMFBovespa, porém, a Companhia adota práticas de governança corporativa recomendadas e/ou exigidas pela
legislação, incluindo algumas previstas no Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa – IBGC, tais como possuir apenas ações ordinárias de sua emissão, sendo que cada ação ordinária
tem direito a um voto nas respectivas assembleias gerais, questões relacionadas ao Conselho de Administração da Companhia,
seus membros, competências e mandatos, relacionamento entre partes relacionadas, contratação e relacionamento com
auditores independentes, questões relativas aos conflitos de interesses e questões relativas à divulgação de informações da
Companhia.
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2010 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

3,00

2,00

0,00

5,00

Salário ou pró-labore

0,00

0,00

0,00

0,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Remuneração variável

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2009 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

3,00

2,00

0,00

5,00

Salário ou pró-labore

0,00

0,00

0,00

0,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações

0,00

0,00

0,00

0,00

Total da remuneração

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Remuneração variável
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FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

13.

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

13.7.
Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final do último
exercício social, indicar:

(vi) valor justo do total das opções no último dia do exercício social.

Não há opções ao conselho de administração e à diretoria da Companhia.
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0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

Observação

3,00

0,00

Valor da maior
remuneração(Reais)

31/12/2009

31/12/2009
2,00

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Nº de membros

Valores anuais

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
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13.13 Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do conselho
fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
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CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

13.

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

13.13. Em relação aos três últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração total de cada órgão
reconhecida no resultado da Companhia referente a membros do conselho fiscal, da diretoria estatutária ou do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras
contábeis que tratam desse assunto.

Conforme disposto no item 13.2. acima, os administradores mencionados neste Formulário de Referência não recebem
remuneração pelos cargos ocupados na Companhia. Tais administradores igualmente ocupam cargos na administração do
Bicbanco e por tais funções são devidamente remunerados. As remunerações recebidas pelos administradores com relação às
funções exercidas no Bicbanco não são reconhecidas no resultado da Companhia.

242

Versão : 2

13.16 Outras informações relevantes
Formulário de Referência - 2010 - BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

13.

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

13.16. Fornecer outras informações que a Companhia julgue relevantes.

Não há outras informações relativas a este item julgadas relevantes pela Companhia.
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Nacionalidade-UF

TOTAL

AÇÕES EM TESOURARIA

OUTROS

07.450.604/0001-89

195.999.976

0

24

97.999.976

Banco Industrial e Comercial S.A.

Classe ação

Brasileira-SP

199,999976%

0,000000%

0,000024%

99,999976%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Não

Ações %

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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Não

0,000000%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

26/11/2009

195.999.976

0

24

97.999.976

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

199,999976%

0,000000%

0,000024%

99,999976%

Total ações %
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0

TOTAL

0

TOTAL

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)
0

TOTAL

5,199547

8.330.029

Classe ação

Brasileiro-CE

245.644.941-04

José Adauto Bezerra Júnior

Qtde. de ações (Unidades)

46,485074

74.472.265

Classe ação

Brasileira-SP

05.887.456/0001-39

Gemini Holding S.A.

Qtde. de ações (Unidades)

0,269027

431.000

Classe ação

Brasileiro-CE

024.922.883-15

Francisco Deusmar de Queiroz

Qtde. de ações (Unidades)

17,057327

Classe ação

Brasileira-CE

27.327.003

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

07.700.131/0001-20

Bic Corretora de Câmbio e Valores S.A.

Banco Industrial e Comercial S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

2.833.495

Não

2.323.072

Sim

9.985.300

Não

1.228.610

Sim

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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2,826169

Não

2,317065

Não

9,959481

Não

1,225433

Não

Ações preferenciais %

Acionista controlador

11.163.524

76.795.337

15/12/2003

10.416.300

28.555.613

16/01/2009

07.450.604/0001-89

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %

4,285980

29,483816

3,999101

10,963276

Composição capital social
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160.206.833

100,000000

0

TOTAL

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

5,199547

Classe ação

Brasileiro-CE

8.330.029

8,457659

220.283.153-34

Sérgio da Silva Bezerra de Menezes

13.549.748

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

17,331819

Classe ação

Brasileiro-CE

27.766.759

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

122.644.233-15

José Bezerra de Menezes

Banco Industrial e Comercial S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

100.259.236

2.803.296

Não

71.591.045

9.494.418

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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100,000000

2,796048

Não

71,405935

9,469869

Não

Ações preferenciais %

Acionista controlador

260.466.069

11.133.325

85.140.793

37.261.177

07.450.604/0001-89

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %

100,000000

4,274386

32,687863

14,305578

Composição capital social
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0

TOTAL

TOTAL

98.198.833

0

100,000000

Qtde. de ações (Unidades)

100,000000

Classe ação

Brasileira-CE

98.198.833

0,000000

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

06.013.371/0001-94

Primus Holding S.A.

OUTROS

Bic Corretora de Câmbio e Valores S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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0,000000

0,000000

Não

0,000000

Ações preferenciais %

Acionista controlador

98.198.833

98.198.833

23/12/2003

0

07.700.131/0001-20

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %

100,000000

100,000000

0,000000

Composição capital social
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0

TOTAL

0

TOTAL

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)
0

TOTAL

5,494745

6.281.443

Classe ação

Brasileiro-CE

122.644.233-15

José Bezerra de Menezes

Qtde. de ações (Unidades)

14,742568

16.853.304

Classe ação

Brasileiro-CE

245.644.941-04

José Adauto Bezerra Júnior

Qtde. de ações (Unidades)

15,137119

17.304.343

Classe ação

Brasileiro-CE

002.018.393-34

José Adauto Bezerra

Qtde. de ações (Unidades)

52,378641

Classe ação

Brasileiro-CE

59.877.840

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

002.022.743-49

Francisco Humberto Bezerra

Gemini Holding S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

18.612.107

Sim

4.936.530

Sim

3.012.210

Sim

17.067.754

Sim

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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40,583722

Não

10,764110

Não

6,568128

Não

37,216259

Não

Ações preferenciais %

Acionista controlador

24.893.550

21.789.834

20.316.553

76.945.594

05.887.456/0001-39

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %

15,541150

13,603487

12,683711

48,037465

Composição capital social
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TOTAL

OUTROS

114.317.285

14.000.355

Gemini Holding S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

100,000000

12,246927

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

15.1 / 15.2 - Posição acionária

45.861.015

2.232.414

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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100,000000

4,867781

Ações preferenciais %

Acionista controlador

160.178.300

16.232.769

05.887.456/0001-39

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %

100,000000

10,134187

Composição capital social
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0

TOTAL

0

TOTAL

TOTAL

41.000.300

0

100,000000

0,000000

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

37,810000

15.500.100

Classe ação

Brasileiro-CE

122.644.233-15

José Bezerra de Menezes

Qtde. de ações (Unidades)

35,280000

14.466.767

Classe ação

Brasileiro-CE

245.644.941-04

José Adauto Bezerra Júnior

Qtde. de ações (Unidades)

26,910000

Classe ação

Brasileiro-CE

11.033.433

Ações ordinárias %

Nacionalidade-UF

002.022.743-49

Francisco Humberto Bezerra

Primus Holding S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

0.000000

Ações %

300

0

113

Sim

106

Sim

81

Sim

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Participa de acordo de acionistas
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100,000000

0,000000

37,666667

Não

35,333333

Não

27,000000

Não

Ações preferenciais %

Acionista controlador

41.000.600

0

15.500.213

14.466.873

11.033.514

06.013.371/0001-94

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

Última alteração

Total ações %

100,000000

0,000000

37,810000

35,280000

26,910000

Composição capital social
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15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembléia

02/06/2010

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

6

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

1

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

0

0,000000%

Quantidade preferênciais (Unidades)

0

0,000000%

Total

0

0,000000%
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15.7 Outras informações relevantes
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CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

15.

CONTROLE

15.7. Fornecer outras informações que a Companhia julgue relevantes.

Não há outras informações relativas a este item julgadas relevantes pela Companhia.
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CDB POS P SNA 1 BIC
Não há garantias e seguros relacionados.

Garantia e seguros

Não há garantias e seguros.

Garantia e seguros

Não há garantias e seguros relacionados.

Garantia e seguros

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

Natureza e razão para a operação
4.872.530,98

CDB POS P SNA 1 BIC

Objeto contrato

13/08/2009

Controlador

Relação com o emissor

Rescisão ou extinção

20/07/2007

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

Natureza e razão para a operação
240.653,10

CDB POS P SNA 1 BIC

Objeto contrato

Rescisão ou extinção

Controlador direto.

Relação com o emissor

350.000,00

26/11/2007

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção

Controlador indireto.

Relação com o emissor

Objeto contrato

300.000,00

12/11/2007

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
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O valor atual é de
R$5.103.782,95.

O valor atual é de
R$252.754,59.

O valor atual é de
R$353.812,62

O valor atual é de
R$304.503,60.

Saldo existente

R$4.872.530,98

R$240.653,10

R$350.000,00

R$300.000,00

Montante (Reais)

SIM

SIM

O vencimento foi em 13 SIM
de agosto de 2009.

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

O vencimento foi em 29 SIM
de julho de 2009.

O vencimento é em 10
de novembro de 2010.

O vencimento é em 27
de outubro de 2010.

Duração
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Não há garantias e seguros relacionados.

Garantia e seguros

CDB POS P SNA 1 BIC
Não há garanias e seguros relacionados.

Garantia e seguros

CDB POS P SNA 1 BIC
Não há garantias e seguros relacionados.

Objeto contrato

Garantia e seguros

29/11/2007

Controlador.
CDB POS P SNA 1 BIC

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

Relação com o emissor

Objeto contrato

Natureza e razão para a operação
24.100.000,00

Controlador.

Relação com o emissor

Rescisão ou extinção

18/10/2007

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

Natureza e razão para a operação
400.000,00

Controlador

Relação com o emissor

Objeto contrato

Rescisão ou extinção

31/08/2009

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

Natureza e razão para a operação
400.000,00

CDB POS P SNA 1 BIC

Objeto contrato

Rescisão ou extinção

Controlador

Relação com o emissor

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
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O valor atual é de
R$24.323.127,44.

O valor atual é de
R$408.948,03.

O valor atual é de
R$415.799,44.

Saldo existente

R$24.100.000,00

R$400.000,00

R$400.000,00

Montante (Reais)

O vencimento foi em 08 SIM
de dezembro de 2009.

SIM

0,000000

0,000000

0,000000

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

O vencimento foi em 31 SIM
de agosto de 2009.

Duração
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Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção

Não há garantias e seguros relacionados.

Garantia e seguros

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
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Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Versão : 2

16.3 Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e
demonstração do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento
Formulário de Referência - 2010 - BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A
Versão : 2
compensatório adequado

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

16.

TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

16.3.

Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações ocorridas no último exercício social:

a.

identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses.

As condições usuais de mercado são verificadas nas reuniões da Diretoria do nosso Acionista Controlador, o qual define o
processo de tomada de decisão de todas as empresas do grupo econômico, inclusive a Companhia, para a realização de
negócios relevantes com partes relacionadas e a existência de eventual conflito de interesses.

b.
demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento compensatório
adequado.

Com relação à Companhia e às partes a ela relacionadas, não há casos em que se faça necessário demonstrar o caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento compensatório.
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26/11/2009

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

98.000.000,00

Capital Integralizado

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações sobre o capital social

Prazo de integralização

Formulário de Referência - 2010 - BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A

98.000.000

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

98.000.000

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 2

17.5 Outras informações relevantes
Formulário de Referência - 2010 - BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

17.

CAPITAL SOCIAL

17.5. Fornecer outras informações que a Companhia julgue relevantes.

Não há outras informações relativas a este item julgadas relevantes pela Companhia.
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18.5 - Descrição dos outros valores mobiliários emitidos
Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

BRLBICDBS043

Data de emissão

01/07/2008

Data de vencimento

01/07/2010

Quantidade
(Unidades)

10.500

Valor total
(Reais)

105.000.000,00

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários

A Emissão foi realizada em série única. As Debêntures foram emitidas sob a forma
nominativa, escritural, sem a emissão de cautela e não serão conversíveis em ações de
emissão da Emissora. As Debêntures são da espécie subordinada. As Debêntures têm
prazo de vigência de dois anos contados da data de sua emissão, vencendo-se,
portanto, em 1º de julho de 2010. As Debêntures foram registradas para distribuição no
mercado primário, por meio do SDT e/ou do BOVESPA FIX, e (b) negociação no
mercado secundário, por meio do SND e/ou do BOVESPA FIX. As Debêntures foram
integralizadas em moeda corrente nacional, à vista, no ato da subscrição.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Nas deliberações da Assembléia Geral de Deben...

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes.
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18.6 Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
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CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

18.

VALORES MOBILIÁRIOS

18.6. Indicar os mercados brasileiros nos quais valores mobiliários do emissor são admitidos à negociação.

As Debêntures de emissão da Companhia, indicadas no item acima, foram registradas para (a) distribuição no
mercado primário, por meio do SDT e/ou do BOVESPA FIX, e (b) negociação no mercado secundário, por meio do
SND e/ou do BOVESPA FIX.
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18.7 Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros

Formulário de Referência - 2010 - BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

18.

VALORES MOBILIÁRIOS

18.7. Em relação a cada classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em mercados estrangeiros: (a)
país; (b) mercado; (c) entidade administradora do mercado no qual os valores mobiliários são admitidos à negociação;
(d) data de admissão à negociação; (e) se houver, indicar o segmento de negociação; (f) data de início de listagem no
segmento de negociação; (g) percentual do volume de negociações no exterior em relação ao volume total de
negociações de cada classe e espécie no último exercício; (h) se houver, proporção de certificados de depósito no
exterior em relação a cada classe e espécie de ações; (i) se houver, banco depositário; (j) se houver, instituição
custodiante.

A Companhia não possui valores mobiliários negociados em mercados estrangeiros.
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18.8 Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo
controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do
Formulário de Referência - 2010 - BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A
emissor

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

18.

VALORES MOBILIÁRIOS

18.8. Ofertas públicas de distribuição efetuadas pela Companhia ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários da Companhia.

Com relação às ofertas públicas de distribuição nos termos deste item “18.8.”, vale destacar que em 18 de julho de 2008, a
Companhia obteve da CVM o registro da oferta pública de distribuição de debêntures subordinadas e não conversíveis em
ações, oferta que ocorreu no final do mês de julho, início de agosto, de 2008. A referida oferta pública de debêntures de
emissão da Companhia, foi realizada por ela mesma e atingiu o valor total de R$105,0 milhões.

Não há outras ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários da Companhia, realizadas nos últimos três exercícios
sociais, bem como no presente exercício social, até a presente data.
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18.10 Outras informações relevantes
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CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

18.

VALORES MOBILIÁRIOS

18.10. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.

Não há outras informações julgadas relevantes relativas a este item.
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19.4 Outras informações relevantes
Formulário de Referência - 2010 - BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

19.

PLANOS DE RECOMPRA E VALORES MOBILIÁRIOS EM TESOURARIA

19.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.

Não há informações julgadas relevantes relativas a este item.
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20.2 Outras informações relevantes
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CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

20.

POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

20.2. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.

Não há informações julgadas relevantes relativas a este item.
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21.1 Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação de
informações

Formulário de Referência - 2010 - BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A
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CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

21.

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

21.1. Descrever normas, regimentos e procedimentos internos adotados pela Companhia para assegurar que as
informações a serem divulgadas publicamente sejam recolhidas, processadas e relatadas de maneira precisa e
tempestiva.

i) Política de Divulgação

Objeto e Sujeitos

A política de divulgação da Companhia (“Política” ou “Política de Divulgação”) contempla regras que
disciplinam a manutenção do sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, a serem
compulsoriamente observadas por:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Acionistas Controladores;
Membros do Conselho de Administração;
Membros da Diretoria estatutária;
Membros do Conselho Fiscal, quando instalado;
Membros de Órgãos com Funções Técnicas ou Consultivas, caso venham a ser criados
pelo Estatuto;
Funcionários e Executivos com acesso a Informação Relevante; e, ainda,
Quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na Controladora, nas
Companhias Controladas e nas Companhias Coligadas, tenha conhecimento de
informação relativa a Ato ou Fato Relevante sobre a Companhia.

As pessoas referidas acima continuam sujeitas às regras da Política de Divulgação nos seis meses seguintes
ao término do seu vínculo com a Companhia ou com controladora, controlada ou coligada.
Comunicação Formal

A Companhia, através do Presidente do Conselho de Administração, comunicará formalmente os termos da
Política de Divulgação:
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(i)
(ii)
(iii)

(iv)

nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes à sua aprovação pelo Conselho de Administração,
para as pessoas a ela sujeitas, acima referidas;
nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à alteração na titularidade do poder de controle ou
na composição do bloco de controle, para o novo ou novos controladores;
nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à investidura, para o membro de órgãos da
Companhia que vier a ser eleito, pela primeira vez, após a aprovação da Política de
Divulgação pelo Conselho de Administração; ou
previamente à comunicação da Informação Relevante, para o empregado da Companhia
ou administrador ou empregado da Controlada ou Coligada que então passe a dela ter
conhecimento.

Ao proceder a essa comunicação formal, a Companhia colherá a adesão expressa do sujeito à Política de
Divulgação, através de instrumento próprio identificado como termo de adesão.

O instrumento de adesão à Política de Divulgação ficará arquivado no departamento jurídico ou com o Diretor
de Relações com Investidores, só podendo ser inutilizado depois de decorridos cinco anos do término de
qualquer vínculo do subscritor com a Companhia.

O Diretor de Relações com Investidores manterá atualizada a relação de pessoas sujeitas à Política de
Divulgação, com a respectiva qualificação, incluindo cargo ou função, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, e, no caso de requisição pela CVM,
informará tais dados à mesma.

Sempre que houver alteração em dados referentes à qualificação, cabe à pessoa sujeita à Política de
Divulgação informá-la ao Diretor de Relações com Investidores, nas 24 horas seguintes à alteração, sob pena
de arcar pessoalmente com eventuais multas e sanções impostas em decorrência da falta dessas informações.
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Princípios

Todas as pessoas sujeitas à Política de Divulgação deverão pautar a sua conduta administrativa em
conformidade com os valores da boa-fé, lealdade e veracidade e, ainda, pelos princípios gerais estabelecidos
na Política.

Todos os esforços em prol da eficiência do mercado devem visar a que a competição entre os investidores por
melhores retornos se dê na análise e interpretação da informação divulgada e jamais no acesso privilegiado a
tal informação.

As pessoas sujeitas à Política deverão ter em conta que a informação transparente, precisa e oportuna
constitui o principal instrumento à disposição do público investidor e, especialmente, dos acionistas da
Companhia, para que lhes seja assegurado o indispensável tratamento eqüitativo.

O relacionamento da Companhia com os participantes e com os formadores de opinião no mercado de valores
mobiliários deve dar-se de modo uniforme e transparente.

É obrigação das pessoas sujeitas às disposições previstas na Política de Divulgação assegurar que a
divulgação de informações acerca da situação patrimonial e financeira da Companhia seja correta, completa,
contínua e desenvolvida através dos administradores incumbidos dessa função, devendo, ainda, abranger
dados sobre a evolução das suas respectivas posições acionárias no capital social da Companhia, na forma
prevista nesta Política e na regulamentação em vigor.
Objetivo
da A divulgação de ato ou fato relevante tem por objetivo assegurar aos investidores e acionistas a
Divulgação de Ato ou disponibilidade, em tempo hábil e de forma eficiente e razoável, das informações necessárias para as suas
decisões de negociação de Valores Mobiliários, assegurando a melhor simetria possível na disseminação das
Fato Relevante
informações. Desta forma, impede-se o uso indevido de informações privilegiadas no mercado de valores
mobiliários pelas pessoas que a elas tenham acesso, em proveito próprio ou de terceiros, em detrimento dos
acionistas em geral, do mercado e da própria Companhia.

É princípio da Companhia não se manifestar sobre rumores ou especulações veiculados em qualquer mídia,
exceto nos casos em que seja prejudicada a imagem da Companhia ou em que haja solicitação de
esclarecimento por parte dos órgãos regulamentadores e fiscalizadores competentes.
Definição de Ato ou “Ato ou Fato Relevante”, nos termos da legislação vigente (artigo 155 da Lei nº 6.404/76 e artigo 2º da
Instrução CVM nº 358/02) é:
Fato Relevante
(a) qualquer decisão de Acionista Controlador, deliberação da assembléia geral ou dos órgãos de
administração da Companhia; ou
(b) qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro
ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia,
que possa influir de modo ponderável:
(i) na percepção de valor da Companhia;
(ii) na cotação dos Valores Mobiliários;
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(iii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles Valores Mobiliários; ou
(iv) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular dos Valores
Mobiliários.
Exemplos de Ato ou O artigo 2o da Instrução CVM nº 358/02 enumera, de forma não exaustiva, exemplos de Ato ou Fato Relevante,
sendo certo que, em qualquer caso, os eventos relacionados com o Ato ou Fato Relevante devem ter a sua
Fato Relevante
materialidade analisada no contexto das atividades ordinárias e da dimensão da Companhia, bem como das
informações anteriormente divulgadas, e não em abstrato, de modo a evitar a banalização das divulgações de
Atos ou Fatos Relevantes em prejuízo da qualidade da análise, pelo mercado, das perspectivas da
Companhia.
Dever de Sigilo

Enquanto não divulgado ao mercado o Ato ou Fato Relevante, na forma da lei e do regulamento da CVM, a
pessoa sujeita à Política de Divulgação:

(i)
(ii)

(iii)

(iv)

(v)

manterá em sigilo todas as informações que possuir sobre esse ato ou fato relevante;
abster-se-á, no ambiente de trabalho ou fora dele, de fazer qualquer comentário de que
possa resultar o conhecimento, no todo ou em parte, de Informação Relevante por pessoa
ou pessoas não sujeitas à Política de Divulgação ou não obrigadas, pelo respectivo
estatuto profissional ou por contrato, à manutenção do sigilo sobre tal informação;
adotará as providências para que seus subordinados que necessitem tomar conhecimento,
no todo ou em parte, de Informação Relevante também firmem previamente Termo de
Adesão à Política de Divulgação da Companhia;
adotará as providências para que terceiros que venham a estabelecer relação contratual
com a Companhia se obriguem, expressamente, a manter sigilo sobre as Informações
Relevantes a que tenham acesso para cumprimento desses contratos;
adotará as providências para que terceiros, de sua confiança pessoal, mesmo que não
relacionados diretamente com a empresa, guardem também sigilo sobre as informações
relevantes que imperiosamente lhes tenha que revelar.
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Obrigações perante o A CVM criou uma sistemática de responsabilidade pelo uso, comunicação e divulgação de Ato ou Fato
Diretor de Relações Relevante de companhias abertas, atribuindo ao Diretor de Relações com Investidores de cada uma a
com Investidores
responsabilidade primária pela comunicação e divulgação de seus Atos ou Fatos Relevantes.

Com o fim de assegurar que o Diretor de Relações com Investidores possa cumprir suas obrigações legais,
foram criados encargos para algumas pessoas vinculadas à Companhia, obrigando-as a comunicar Ato ou
Fato Relevante de que tenham conhecimento ao Diretor de Relações com Investidores, a fim de que este
adote os procedimentos necessários.

Quando pessoa sujeita à Política de Divulgação tiver notícia ou conhecimento pessoal de ato ou fato que
considere relevante ou de que alguém, sujeito ou não à Política de Divulgação, está praticando ato que sugere
possa ter ocorrido a quebra do sigilo, deve comunicar o fato imediatamente ao Diretor de Relações com
Investidores da Companhia. Diante da comunicação realizada (e não se configurando a decisão de manter
sigilo, tomada na forma legal), caso essa pessoa constate a omissão do Diretor de Relações com Investidores
no cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação, a mesma somente se eximirá de
responsabilidade se comunicar imediatamente o Ato ou Fato Relevante à CVM.

No cumprimento de sua função, o Diretor de Relações com Investidores poderá inquirir as pessoas com
acesso a atos ou fatos relevantes, com o objetivo de averiguar se têm conhecimento de outras informações
que também devam ser divulgadas ao mercado.
Procedimentos
O Ato ou Fato Relevante só será mantido em sigilo se e enquanto sua divulgação puser em risco interesse
Internos para Avaliar legítimo da Companhia.
e Aplicar Exceção à
Imediata Divulgação
de Ato ou Fato
Cabe aos Acionistas Controladores (quando se tratar de negociação para transferência de controle, aquisição
Relevante
de empresa ou fusão ou cisão da Companhia, ou outra matéria de tal natureza) e aos Diretores Estatutários
(quando se tratar de qualquer outro Ato ou Fato Relevante) avaliarem o potencial de risco a interesse legítimo
da Companhia, orientando a aplicação da prerrogativa de mantê-lo em sigilo se e enquanto sua divulgação
puser em risco interesse legítimo da Companhia.

Mesmo na hipótese de risco para interesse legítimo da Companhia, se a Informação Relevante escapar ao
controle desta ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos seus Valores
Mobiliários, proceder-se-á, na forma da lei e observado o regulamento da CVM, à imediata comunicação ao
mercado.
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Procedimentos para A divulgação de Informação Relevante pela Companhia se dará através de publicação no jornal "O Povo da
Divulgação
de Cidade de Fortaleza – CE” podendo ser feita de forma resumida, desde que dela conste a indicação de
Informação Relevante endereço na rede mundial de computadores (“Internet”) no qual a informação completa estará disponível a
todos.

Todas as informações sobre Ato ou Fato Relevante da Companhia serão centralizadas na pessoa do Diretor
de Relações com Investidores, a quem cabe a responsabilidade pela execução e acompanhamento da Política
de Divulgação.

As reuniões com entidades de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no País ou no
exterior, relativas a matéria que possa consubstanciar Informação Relevante, deverão contar com a presença
do Presidente do Conselho de Administração, do Diretor Presidente ou do Diretor de Relações com
Investidores da Companhia ou, ainda, de pessoa especificamente indicada por eles para este fim.

Caso o Diretor de Relações com Investidores não esteja presente à reunião, o seu conteúdo lhe deve ser
informado por quem compareceu em nome da Companhia, para que ele possa avaliar se alguma Informação
Relevante deve ser divulgada ao mercado.
Prazos para Informar A divulgação de Ato ou Fato Relevante deverá ocorrer, sempre que possível, antes do início ou após o
e Divulgar Ato ou encerramento dos negócios nas Bolsas de Valores localizadas no País ou no exterior. Caso haja
incompatibilidade, prevalecerá o horário de funcionamento do mercado brasileiro.
Fato Relevante

Em relação aos prazos para informar e divulgar, o Diretor de Relações com Investidores deverá observar,
ainda, o que segue:
comunicar e divulgar o Ato ou Fato Relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da
Companhia imediatamente após a sua ocorrência, primeiramente à CVM e às Bolsas de
Valores, nessa ordem;
(ii)
após confirmado o recebimento da comunicação feita pela CVM, divulgar o mesmo
conteúdo, concomitantemente, a todo o mercado, seja no caso de Ato ou Fato Relevante a
ser veiculado em qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa, ou em
reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no
País ou no exterior; e
(iii)
julgar a necessidade de solicitar, sempre simultaneamente, às Bolsas de Valores, nacionais
e estrangeiras, a suspensão da negociação dos Valores Mobiliários, pelo tempo necessário
à adequada disseminação da Informação Relevante, caso seja imperativo que a divulgação
de Ato ou Fato Relevante ocorra durante o horário de negociação.
A informação sobre Ato ou Fato Relevante deverá ser simultaneamente comunicada:
(i)

A Quem Informar

(i)
(ii)

à CVM; e
às Bolsas de Valores em que os Valores Mobiliários sejam negociados.
Responsabilidade do O Diretor de Relações com Investidores da Companhia é a pessoa responsável pela execução e
Diretor de Relações acompanhamento da Política de Divulgação
com Investidores no
acompanha-mento da
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Política
Divulgação

de
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21.2 Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
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FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

21.

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

21.2. Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo emissor, indicando os procedimentos
relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas.

A Companhia, na qualidade de controlada do Bicbanco, segue as recomendações do Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa – IBGC. Dentre estas recomendações podem-se destacar as seguintes práticas adotada pela Companhia:

• Transparência (disclosure);
• Equidade;
• Prestação de contas (accountability); e
• Responsabilidade Corporativa.

A Companhia possui uma política interna para divulgação de ato ou fato relevante ou sobre os procedimentos relativos a
manutenção de sigilo acerca de ato ou fato relevante ainda não divulgado ao mercado, em conformidade com a Instrução CVM
n.° 358.

De acordo com sua política interna, considera-se relevante qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da
assembléia geral ou dos órgãos de administração da Emissora, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo,
técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável:

(i) na cotação dos valores mobiliários emitidos pela Companhia ou a eles referenciados;
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(ii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários; ou
(iii) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela
Companhia ou a eles referenciados.

Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores o dever de divulgar e comunicar à CVM e a BM&FBOVESPA, qualquer ato ou
fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação,
simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.

De acordo com a política interna da Companhia, a divulgação de qualquer ato ou fato relevante, deverá ser feita através de
publicação nos jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela Emissora, podendo ser feita de forma resumida com
indicação dos endereços na rede mundial de computadores, onde a informação completa deverá estar disponível a todos os
investidores, em teor no mínimo idêntico àquele remetido à CVM e à BM&FBOVESPA.

Os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e quaisquer órgãos com
funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, têm o dever, conforme a política interna da Companhia, de
comunicar expressamente, por escrito, qualquer ato ou fato relevante de que tenham conhecimento ao Diretor de Relações com
Investidores, que, caso seja o caso, promoverá sua divulgação.

As divulgações a serem feitas pelo Diretor de Relações com Investidores ocorrerão, sempre que possível, antes do início ou
após o encerramento dos negócios nas bolsas de valores e entidades do mercado de balcão organizado em que os valores
mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação.

A política interna da Companhia prevê a hipótese de que atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser
divulgados se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse
legítimo da Emissora. Neste sentido, os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do
conselho fiscal e quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, e os empregados da
Emissora devem guardar sigilo das informações relativas ato ou fato relevante às quais tenham acesso privilegiado em razão do
cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação ao mercado, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua
confiança também o façam, respondendo solidariamente com estes na hipótese de descumprimento. Na hipótese da informação
mantida sob sigilo escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores
mobiliários da Emissora ou a eles referenciados, os acionistas controladores e ou administradores deverão, diretamente ou
através do Diretor de RI, divulgar imediatamente ao mercado tal ato ou fato relevante.

A não observância da política interna de divulgação, poderá configurar transgressão às disposições previstas na Instrução CVM
n.° 358, podendo sujeitar o infrator às penas de: (a) advertência; (b) multa; (c) suspensão do exercício do cargo; e (d)
inabilitação temporária até o máximo de 20 anos, para exercício do cargo.
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fiscalização da política de divulgação de informações
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FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

21.

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

21.3. Informar os administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política
de divulgação de informações.

Como informado no item anterior, cumpre ao Diretor de Relações com Investidores o dever de divulgar e comunicar à CVM e a
BM&FBOVESPA, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia, bem como zelar por sua
ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à
negociação.

De acordo com a política interna da Companhia, a divulgação de qualquer ato ou fato relevante, deverá ser feita através de
publicação nos jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela Emissora, podendo ser feita de forma resumida com
indicação dos endereços na rede mundial de computadores, onde a informação completa deverá estar disponível a todos os
investidores, em teor no mínimo idêntico àquele remetido à CVM e à BM&FBOVESPA.
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Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

21.

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

21.4.

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.

Não há outras informações julgadas relevantes relativas a este item.
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Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

22.

NEGÓCIOS EXTRAORDINÁRIOS

22.1. Aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos negócios
da Companhia.

Não há aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos negócios da
Companhia nos últimos três exercícios sociais, bem como no exercício social corrente.
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Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

22.

NEGÓCIOS EXTRAORDINÁRIOS

22.2.

Alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia.

Não há alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia nos últimos três exercícios sociais, bem
como no exercício social corrente.
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relacionados com suas atividades operacionais
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FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

22.

NEGÓCIOS EXTRAORDINÁRIOS

22.3. Contratos relevantes celebrados pela Companhia e suas controladas não diretamente relacionados com suas
atividades operacionais.

Não há contratos relevantes celebrados pela Companhia e/ou suas controladas não diretamente relacionados com suas
atividades operacionais.
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FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009.

22.

NEGÓCIOS EXTRAORDINÁRIOS

22.4.

Fornecer outras informações que a Companhia julgue relevantes.

Não há outras informações relativas a este item julgadas relevantes pela Companhia.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
• Informações Trimestrais (ITR) Referentes ao Semestre Findo em 30 de Setembro de 2010
e Respectivo Relatório de Revisão Especial dos Auditores Independentes
• Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia Relativas aos Exercícios Sociais Encerrados
em 31 de Dezembro de 2009 e 2008, Respectivo Parecer dos Auditores Independentes
e Relatório da Administração
• Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia Relativas aos Exercícios Sociais Encerrados em
31 de Dezembro de 2008 e 2007, Respectivo Parecer dos Auditores Independentes
e Relatório da Administração
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• Informações Trimestrais (ITR) Referentes ao Semestre Findo em 30 de Setembro de 2010
e Respectivo Relatório de Revisão Especial dos Auditores Independentes
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• Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia Relativas aos Exercícios Sociais Encerrados
em 31 de Dezembro de 2009 e 2008, Respectivo Parecer dos Auditores Independentes
e Relatório da Administração
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Divulgação Externa

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 31/12/2009

DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

Legislação Societária

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA , SENDO OS SEUS
ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01512-1

BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

69.720.910/0001-45

4 - NIRE

35300362543
01.02 - SEDE
1 - ENDEREÇO COMPLETO

2 - BAIRRO OU DISTRITO

PRAÇA DAS DRACENAS Nº 26 - SALA 14

ALPHAVILLE

3 - CEP

4 - MUNICÍPIO

5 - UF

06453-064

BARUERI

SP

6 - DDD

11
11 - DDD

11

7 - TELEFONE

8 - TELEFONE

9 - TELEFONE

4208-4722

2173-9153

2173-9155

12 - FAX

13 - FAX

14 - FAX

-

-

2173-9277

10 - TELEX

15 - E-MAIL

controladoria@bicbanco.com.br

01.03 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)
1 - NOME

JOSE BEZERRA DE MENEZES
2 - ENDEREÇO COMPLETO

3 - BAIRRO OU DISTRITO

AV. PAULISTA, 1043 15º ANDAR

CERQUEIRA CESAR

4 - CEP

01310-100
7 - DDD

11
12 - DDD

11

6 - UF

5 - MUNICÍPIO

SÃO PAULO
8 - TELEFONE

SP
9 - TELEFONE

10 - TELEFONE

2173-9153

2173-9155

2173-5151

13 - FAX

14 - FAX

15 - FAX

-

-

2173-9277

11 - TELEX

16 - E-MAIL

controladoria@bicbanco.com.br

01.04 - REFERÊNCIA / AUDITOR
EXERCÍCIO

1 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL

2 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

1 - Último

01/01/2009

31/12/2009

2 - Penúltimo

01/01/2008

31/12/2008

3 - Antepenúltimo

01/01/2007

31/12/2007

4 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR

5 - CÓDIGO CVM

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

00418-9

6 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

7 - CPF DO RESP. TÉCNICO

ALBERTO SPILBORGHS NETO

022.452.288-47

27/10/2010 23:56:14
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Divulgação Externa

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 31/12/2009

DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

Legislação Societária

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01512-1

BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

69.720.910/0001-45

01.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Número de Ações

1
31/12/2009

(Mil)

2
31/12/2008

3
31/12/2007

Do Capital Integralizado
98.000

48.000

0

0

0

98.000

48.000

48.000

4 - Ordinárias

0

0

0

5 - Preferenciais

0
0

0

0

0

0

1 - Ordinárias
2 - Preferenciais
3 - Total

48.000

Em Tesouraria

6 - Total
01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
1 - TIPO DE EMPRESA

Instituição Financeira
2 - TIPO DE SITUAÇÃO

Operacional
3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

Privada Nacional
4 - CÓDIGO ATIVIDADE

1260 - Arrendamento Mercantil
5 - ATIVIDADE PRINCIPAL

arrendamento mercantil

6 - TIPO DE CONSOLIDADO

Não Apresentado
01.07 - SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
1 - ÍTEM

2 - CNPJ

3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01.08 - PROVENTOS EM DINHEIRO
1 - ÍTEM

2 - EVENTO

3 - APROVAÇÃO

4 - PROVENTO

5 - INÍCIO PGTO. 6 - ESPÉCIE E
CLASSE DE
AÇÃO

7 - VALOR DO PROVENTO P/ AÇÃO

01.09 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
1 - DATA

2 - ASSINATURA

10/02/2010

27/10/2010 23:56:23
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Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 31/12/2009

DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

Legislação Societária

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01512-1

BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

69.720.910/0001-45

02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

1.01

3 - 31/12/2009

4 - 31/12/2008

5 - 31/12/2007

343.122

205.162

71.938

Ativo Circulante

71.944

62.947

32.207

1.01.01

Disponibilidades

283

510

435

1.01.02

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

6.102

4.952

0

1.01.02.01

Aplicações no mercado aberto

6.102

4.952

0

1.01.03

Títulos e Valores Mobiliários

55.613

48.246

31.163

1.01.03.01

Carteira própria

1.01.03.02

Vinculados ao Banco Central

1.01.04

5.192

48.246

31.163

50.421

0

0

Relações Interfinanceiras

0

0

0

1.01.05

Relações Interdependências

0

0

0

1.01.06

Operações de Crédito

0

0

0

1.01.07

Operações de Arrendamento Mercantil

(614)

(209)

(8)

1.01.07.01

Operações de arrendamento a receber

1.01.07.02

Rendas a apropriar de arrendamento

1.01.07.03

Provisão para operações de arrendamento

1.01.08

Outros Créditos

1.01.08.01

78.978

40.364

701

(77.465)

(39.655)

(699)

(2.127)

(918)

(10)

10.237

9.445

617

Negociação e intermediação de valor

5.230

8.046

0

1.01.08.02

Devedores p/ compra de valores e bens

2.041

0

64

1.01.08.03

Imposto a compensar

2.993

1.399

559

1.01.08.04

Diversos

0

0

0

1.01.08.05

Provisão para outros créditos de liq. du

(27)

0

(6)

1.01.09

Outros Valores e Bens

323

3

0

1.01.09.01

Despesas antecipadas

323

3

0

1.02

Ativo Realizável a Longo Prazo

8.691

11.177

16.674

1.02.01

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

0

0

0

1.02.02

Títulos e Valores Mobiliários

0

0

0

1.02.03

Relações Interfinanceiras

0

0

0

1.02.04

Relações Interdependências

0

0

0

1.02.05

Operações de Crédito

0

0

0

1.02.06

Operações de Arrendamento Mercantil

(2.891)

(1.392)

(150)

1.02.06.01

Operações de arrendamento a receber

1.02.06.02

Rendas a apropriar de arrendamento

1.02.06.03
1.02.07

115.739

60.092

12.481

(115.542)

(60.092)

(12.458)

Provisão para operações de arrendamento

(3.088)

(1.392)

(173)

Outros Créditos

11.572

12.537

1.144

1.02.07.01

Créditos tributários

10.667

4.653

459

1.02.07.02

Devedores por compra de valores e bens

0

7.715

0

1.02.07.03

Outros

905

863

685

1.02.07.04

Provisão para outros créditos de liq. du

0

(694)

0

1.02.08

Outros Valores e Bens

10

32

15.680

1.02.08.01

Bens não de uso próprio

0

0

15.680

1.02.08.02

Despesas antecipadas

10

32

0
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Divulgação Externa

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

Data-Base - 31/12/2009

Legislação Societária

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01512-1

BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

69.720.910/0001-45

02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1.03

Ativo Permanente

1.03.01

3 -31/12/2009

4 -31/12/2008

5 -31/12/2007

262.487

131.038

23.057

Investimentos

0

0

0

1.03.01.01

Dependências no Exterior

0

0

0

1.03.01.02

Participações em Controladas

0

0

0

1.03.01.03

Participações em Coligadas e Equiparadas

0

0

0

1.03.01.04

Outros Investimentos

0

0

0

1.03.01.05

Provisão para Perdas

0

0

0

1.03.02

Imobilizado de Uso

0

0

0

1.03.03

Imobilizado de Arrendamento

262.010

130.337

22.272

1.03.03.01

Bens arrendados

266.986

135.177

27.020

1.03.03.02

Superveniência de depreciação

62.279

21.962

2.087

1.03.03.03

Depreciação acumulada

(67.255)

(26.802)

(6.835)

1.03.04

Intangível

1.03.05

Diferido

1.03.05.01

Perdas em arrendamento

1.03.05.02

Amortização acumulada

27/10/2010 23:56:38
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0

477

701

785

1.636

1.635

1.871

(1.159)

(934)

(1.086)
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Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 31/12/2009

DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

Legislação Societária

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01512-1

BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

69.720.910/0001-45

02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

3 - 31/12/2009

343.122

4 - 31/12/2008

205.162

5 - 31/12/2007

71.938

2.01

Passivo Circulante

174.460

15.354

2.591

2.01.01

Depósitos

46.271

0

0

2.01.01.01

Depósitos interfinanceiros

46.271

0

0

2.01.02

Captações no Mercado Aberto

0

0

0

2.01.03

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos

110.188

7.515

0

2.01.03.01

Recursos de Debêntures

110.188

7.515

0

2.01.04

Relações Interfinanceiras

0

0

0

2.01.05

Relações Interdependências

0

0

0

2.01.06

Obrigações por Empréstimos

0

0

0

2.01.07

Obrigações por Repasse do País

0

0

0

2.01.08

Obrigações por Repasse do Exterior

0

0

0

2.01.09

Outras Obrigações

18.001

7.839

2.591

2.01.09.01

Sociais e Estatutárias

2.01.09.02

Fiscais e Previdenciárias

2.01.09.03

Credores por antecip. Valor residual

2.01.09.04

Diversas

2.02

Passivo Exigível a Longo Prazo

2.02.01
2.02.02

0

0

0

3.432

1.430

2.318

14.399

6.333

208

170

76

65

40.002

121.981

5.217

Depósitos

0

0

0

Captações no Mercado Aberto

0

0

0

2.02.03

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos

0

104.625

0

2.02.03.01

Recursos de Debêntures

0

104.625

0

2.02.04

Relações Interfinanceiras

0

0

0

2.02.05

Relações Interdependências

0

0

0

2.02.06

Obrigações por Empréstimos

0

0

0

2.02.07

Obrigações por Repasse do País

0

0

0

2.02.08

Obrigações por Repasse do Exterior

0

0

0

2.02.09

Outras Obrigações

40.002

17.356

5.217

2.02.09.01

Sociais e Estatutárias

0

0

0

2.02.09.02

Fiscais e Previdenciárias

19.094

7.759

1.508

2.02.09.03

Credores por antecip. Valor residual

20.908

9.597

3.709

2.02.09.04

Diversas

0

0

0

2.03

Resultados de Exercícios Futuros

0

0

0

2.05

Patrimônio Líquido

128.660

67.827

64.130

2.05.01

Capital Social Realizado

98.000

48.000

48.000

2.05.02

Reservas de Capital

0

0

0

2.05.03

Reservas de Reavaliação

0

0

0

2.05.03.01

Ativos Próprios

0

0

0

2.05.03.02

Controladas/Coligadas e Equiparadas

0

0

0

2.05.04

Reservas de Lucro

30.660

19.827

16.130

2.05.04.01

Legal

4.535

3.993

3.808
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Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 31/12/2009

DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

Legislação Societária

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01512-1

BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

69.720.910/0001-45

02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2.05.04.02

Estatutária

2.05.04.03

3 -31/12/2009

4 -31/12/2008

5 -31/12/2007

26.125

15.834

12.322

Para Contingências

0

0

0

2.05.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

0

2.05.04.05

Retenção de Lucros

0

0

0

2.05.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

0

2.05.04.07

Outras Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.05

Ajustes de Avaliação Patrimonial

0

0

0

2.05.05.01

Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários

0

0

0

2.05.05.02

Ajustes Acumulados de Conversão

0

0

0

2.05.05.03

Ajustes de Combinação de Negócios

0

0

0

2.05.06

Lucros/Prejuízos Acumulados

0

0

0
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Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 31/12/2009

DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

Legislação Societária

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01512-1

BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

69.720.910/0001-45

03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.01

Receitas da Intermediação Financeira

3 - 01/01/2009 a 31/12/2009 4 - 01/01/2008 a 31/12/2008 5 - 01/01/2007 a 31/12/2007

37.709

17.842

3.01.01

Operações de Arrendamento Mercantil

32.768

12.746

2.775

3.01.02

Resultado de Tits e Valores Mobiliários

4.941

5.096

11.357

3.02

Despesas da Intermediação Financeira

(14.224)

(9.579)

(5.545)

3.02.01

Captação no Mercado

(11.986)

(6.764)

(6.909)

3.02.02

Prov. Crédito de Liq. Duvidosa

(2.238)

(2.815)

1.364

3.03

Resultado Bruto Intermediação Financeira

23.485

8.263

8.587

3.04

Outras Despesas/Receitas Operacionais

(5.126)

(2.222)

(1.108)

3.04.01

Receitas de Prestação de Serviços

0

3.04.02

Despesas de Pessoal

3.04.03

14.132

0

0

(266)

(106)

0

Outras Despesas Administrativas

(2.298)

(1.106)

(376)

3.04.04

Despesas Tributárias

(1.848)

(1.190)

(568)

3.04.05

Outras Receitas Operacionais

1.353

926

1

3.04.06

Outras Despesas Operacionais

(2.067)

(746)

(165)

3.04.07

Resultado da Equivalência Patrimonial

3.05

Resultado Operacional

3.06

Resultado Não Operacional

3.06.01

Receitas

3.06.02

Despesas

3.07

Resultado Antes Tributação/Participações

18.261

5.816

7.477

3.08

Provisão para IR e Contribuição Social

(13.442)

(6.313)

(2.297)

3.08.01

Imposto de Renda

(10.079)

(4.969)

(1.735)

3.08.02

Contribuição Social

(3.363)

(1.344)

(562)

3.09

IR Diferido

6.014

4.194

(214)

3.10

Participações/Contribuições Estatutárias

0

0

0

3.10.01

Participações

0

0

0

3.10.02

Contribuições

0

0

0

3.11

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

0

0

0

3.13

Lucro/Prejuízo do Período

10.833

3.697

4.966

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)
LUCRO POR AÇÃO (Reais)

0

0

0

18.359

6.041

7.479

(98)

(225)

(2)

0

0

0

(98)

(225)

(2)

98.000

48.000

48.000

0,11054

0,07702

0,10346

PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais)
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Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 31/12/2009

DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

Legislação Societária

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01512-1

BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

69.720.910/0001-45

04.01 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

4.01

Caixa Líquido Atividades Operacionais

3 - 01/01/2009 a 31/12/2009 4 - 01/01/2008 a 31/12/2008 5 - 01/01/2007 a 31/12/2007

14.865

44.786

4.01.01

Caixa Gerado nas Operações

23.827

4.710

4.049

4.01.01.01

Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa

2.238

2.815

(1.364)

4.01.01.02

Depreciações e Amortizações

47.333

21.770

4.899

4.01.01.03

Provisão para riscos fiscais e outros

2.756

0

0

4.01.01.04

Prejuizo na venda de bens não de uso

102

0

0

4.01.01.05

Superveniência/(insuficiência) de depre

(40.317)

(19.875)

514

170.036

4.01.01.06

Atualização juros de debêntures

11.715

0

0

4.01.02

Variações nos Ativos e Passivos

(19.795)

36.379

161.021

4.01.02.01

(Aum.)/Redução em TVM

(49.390)

24.939

173.293

4.01.02.02

Redução em Relações Interfinanceiras.

0

0

0

4.01.02.03

(Aum.)/Red. Outros Créditos

(958)

(20.220)

1.021

4.01.02.04

(Aum.)/Red. Outros Valores e Bens

0

15.645

(15.680)

4.01.02.05

Alienação de Bens Arrendados

0

0

0

4.01.02.06

(Aum.)/Redução em Oper. Arrend. Mercant.

(1.000)

(1.372)

15

4.01.02.07

Inversões de Bens Arrendados

0

0

0

4.01.02.08

Aumento em Outras Obrigações

31.553

17.387

2.372

4.01.03

Outros

10.833

3.697

4.966

4.01.03.01

Lucro Líquido

10.833

3.697

4.966

4.02

Caixa Líquido Atividades de Investimento

(137.726)

(109.877)

(4.236)

4.02.01

Alienação de bens não de uso

738

0

0

4.02.02

Alienação de bens arrendados

2.976

1.965

13.762

4.02.03

Inversões de bens arrendados

(141.440)

(111.842)

(17.998)

4.03

Caixa Líquido Atividades Financiamento

81.762

112.140

(165.771)

4.03.01

Aum/(redução) em Depósitos

4.03.02

Aum/(redução) em Recursos de Aceites

4.03.03

Aumento de Capital

4.04

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes

4.05

Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes

4.05.01

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes

4.05.02

Saldo Final de Caixa e Equivalentes

27/10/2010 23:57:12

46.271

0

0

(14.509)

112.140

(165.771)

50.000

0

0

0

0

0

(41.099)

47.049

29

47.484

435

406

6.385

47.484

435
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01512-1

Data-Base - 31/12/2009

Ajustes Acumulados de Conversão

Ajustes de Combinação de Negócios

Aumento/Redução do Capital Social

Constituição/Realização Reservas Capital

Ações em Tesouraria

Outras Transações de Capital

Outros

Saldo Final

5.07.02

5.07.03

5.08

5.09

5.10

5.11

5.12

5.13

27/10/2010 23:57:21

Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários

5.07.01

Juros sobre Capital Próprio

5.05.02

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Dividendos

5.05.01

5.07

Destinações

5.05

Realização de Reservas de Lucros

Lucro / Prejuízo do Período

5.04

5.06

Saldo Ajustado

5.03

Outras Destinações

Ajustes de Exercícios Anteriores

5.02

5.05.03

Saldo Inicial

5.01

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

98.000

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48.000

0

48.000

3 - CAPITAL SOCIAL

4 - RESERVAS DE
CAPITAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

05.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2009 A 31/12/2009 (Reais Mil)

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 - RESERVAS DE
LUCRO

30.660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.833

0

19.827

0

19.827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(10.833)

10.833

0

0

0

7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE
AVALIAÇÃO
ACUMULADOS
PATRIMONIAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pág:
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128.660

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.833

67.827

0

67.827

9 - TOTAL PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

69.720.910/0001-45

3 - CNPJ

Legislação Societária

Divulgação Externa
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BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

01512-1

Data-Base - 31/12/2009

Ajustes Acumulados de Conversão

Ajustes de Combinação de Negócios

Aumento/Redução do Capital Social

Constituição/Realização Reservas Capital

Ações em Tesouraria

Outras Transações de Capital

Outros

Saldo Final

5.07.02

5.07.03

5.08

5.09

5.10

5.11

5.12

5.13

27/10/2010 23:57:29

Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários

5.07.01

Juros sobre Capital Próprio

5.05.02

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Dividendos

5.05.01

5.07

Destinações

5.05

Realização de Reservas de Lucros

Lucro / Prejuízo do Período

5.04

5.06

Saldo Ajustado

5.03

Outras Destinações

Ajustes de Exercícios Anteriores

5.02

5.05.03

Saldo Inicial

5.01

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

48.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48.000

0

48.000

3 - CAPITAL SOCIAL

4 - RESERVAS DE
CAPITAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

05.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2008 A 31/12/2008 (Reais Mil)

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 - RESERVAS DE
LUCRO

19.827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.697

0

16.130

0

16.130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3.697)

3.697

0

0

0

7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE
AVALIAÇÃO
ACUMULADOS
PATRIMONIAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pág:
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67.827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.697

64.130

0

64.130

9 - TOTAL PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

69.720.910/0001-45

3 - CNPJ

Legislação Societária

Divulgação Externa
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BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

01512-1

Data-Base - 31/12/2009

Ajustes Acumulados de Conversão

Ajustes de Combinação de Negócios

Aumento/Redução do Capital Social

Constituição/Realização Reservas Capital

Ações em Tesouraria

Outras Transações de Capital

Outros

Saldo Final

5.07.02

5.07.03

5.08

5.09

5.10

5.11

5.12

5.13

27/10/2010 23:57:37

Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários

5.07.01

Juros sobre Capital Próprio

5.05.02

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Dividendos

5.05.01

5.07

Destinações

5.05

Realização de Reservas de Lucros

Lucro / Prejuízo do Período

5.04

5.06

Saldo Ajustado

5.03

Outras Destinações

Ajustes de Exercícios Anteriores

5.02

5.05.03

Saldo Inicial

5.01

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

48.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48.000

0

48.000

3 - CAPITAL SOCIAL

4 - RESERVAS DE
CAPITAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

05.03 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2007 A 31/12/2007 (Reais Mil)

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 - RESERVAS DE
LUCRO

16.130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.966

0

11.164

0

11.164

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(4.966)

4.966

0

0

0

7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE
ACUMULADOS
AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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64.130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.966

59.164

0

59.164

9 - TOTAL PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

69.720.910/0001-45

3 - CNPJ

Legislação Societária

Divulgação Externa

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 31/12/2009

DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

Legislação Societária

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01512-1

BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

69.720.910/0001-45

06.01 - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

6.01

Receitas

3 - 01/01/2009 a 31/12/2009 4 - 01/01/2008 a 31/12/2008 5 - 01/01/2007 a 31/12/2007

35.231

14.784

15.496

6.01.01

Intermediação Financeira

37.709

17.842

14.132

6.01.02

Prestação de Serviços

0

0

0

6.01.03

Provisão/Rev. Créds. Liquidação Duvidosa

(2.238)

(2.815)

1.364

6.01.04

Outras

6.02

Despesas de Intermediação Financeira

6.03

Insumos Adquiridos de Terceiros

6.03.01

Materiais, Energia e Outros

6.03.02

Serviços de Terceiros

6.03.03

Perda/Recuperação de Valores Ativos

6.03.04

Outros

6.04

Valor Adicionado Bruto

6.05
6.05.01

(240)

(243)

0

(11.986)

(6.764)

(6.909)

(2.807)

(1.042)

(528)

(204)

(321)

(105)

(1.683)

(768)

(404)

(920)

47

(19)

0

0

0

20.438

6.978

8.059

Retenções

0

0

0

Depreciação, Amortização e Exaustão

0

0

0

6.05.02

Outras

0

0

0

6.06

Valor Adicionado Líquido Produzido

20.438

6.978

8.059

6.07

Vlr Adicionado Recebido em Transferência

14

156

17

6.07.01

Resultado de Equivalência Patrimonial

0

0

0

6.07.02

Outros

14

156

17

6.08

Valor Adicionado Total a Distribuir

20.452

7.134

8.076

6.09

Distribuição do Valor Adicionado

20.452

7.134

8.076

6.09.01

Pessoal

237

93

0

6.09.01.01

Remuneração Direta

178

69

0

6.09.01.02

Benefícios

45

19

0

6.09.01.03

F.G.T.S.

14

5

0

6.09.01.04

Outros

0

0

0

6.09.02

Impostos, Taxas e Contribuições

9.345

3.327

3.110

6.09.02.01

Federais

8.788

2.727

2.952

6.09.02.02

Estaduais

0

0

0

6.09.02.03

Municipais

557

600

158

6.09.03

Remuneração de Capitais de Terceiros

37

17

0

6.09.03.01

Aluguéis

37

17

0

6.09.03.02

Outras

0

0

0

6.09.04

Remuneração de Capitais Próprios

10.833

3.697

4.966

6.09.04.01

Juros sobre o Capital Próprio

0

0

0

6.09.04.02

Dividendos

0

0

0

6.09.04.03

Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício

10.833

3.697

4.966

6.09.05

Outros

0

0

0

27/10/2010 23:57:45
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INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
01512-1

BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

Divulgação Externa
Legislação Societária
DATA-BASE - 31/12/2009
69.720.910/0001-45

12.01 - PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES - COM RESSALVA

Parecer dos auditores independentes
Aos
Acionistas e Diretores da
BIC - Arrendamento Mercantil S.A
Barueri - SP

1. Examinamos os balanços patrimoniais da BIC - Arrendamento Mercantil S.A. levantados em 31
de dezembro de 2009 e 2008 e as respectivas demonstrações de resultados, das mutações do
patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado, correspondentes aos exercícios
findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e
compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o
volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da Sociedade; (b) a
constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as
informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis
mais representativas adotadas pela administração da Sociedade, bem como da apresentação das
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
3. Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 3e, a Sociedade registra as suas operações e
elabora as suas demonstrações financeiras com a observância das diretrizes contábeis
estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, que requerem o ajuste a valor presente da carteira
de arrendamento mercantil por meio da provisão para “superveniência ou insuficiência” de
depreciação, classificada no ativo permanente. Essas diretrizes não requerem a reclassificação
das operações, que permanecem registradas de acordo com as disposições da Lei nº 6.099/74,
para as rubricas de ativo circulante e realizável a longo prazo e rendas e despesas de
arrendamento, mas resultam na apresentação do resultado do exercício e do patrimônio líquido,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

27/10/2010 23:58:00
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Legislação Societária
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12.01 - PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES - COM RESSALVA

4. Em nossa opinião, exceto quanto à não-reclassificação de saldos mencionada no parágrafo
anterior, as demonstrações financeiras acima referidas representam, adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BIC - Arrendamento Mercantil
S.A. em 31 de dezembro de 2009 e 2008, os resultados de suas operações, as mutações de seu
patrimônio líquido, os fluxos de caixa e o valor adicionado nas operações, correspondentes aos
exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2010.
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Alberto Spilborghs Neto
Contador CRC 1SP167455/O-0
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BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

Divulgação Externa
Legislação Societária
DATA-BASE - 31/12/2009
69.720.910/0001-45

13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas,
Submetemos à V.Sas., as Demonstrações Financeiras da BIC - Arrendamento Mercantil S.A., relativa aos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008 e 2007, juntamente com o Parecer dos Auditores
Independentes, elaboradas na forma societária, consoante às normas do Banco Central do Brasil - BACEN e
da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

CONTEXTO OPERACIONAL
A BIC - Arrendamento Mercantil S.A., tem por objetivo a prática de operações de arrendamento
mercantil definidas pela Lei nº 6.099 de 12 de setembro de 1974, e disposições complementares do
Banco Central do Brasil - BACEN.
DESEMPENHO NO EXERCÍCIO
O saldo da carteira de arrendamentos a valor presente atingiu R$ 228.556 mil, compôs o saldo de
R$ 266.986 mil em imobilizado de arrendamento, sendo 2% em aeronaves, 14% de imóveis, 34%
de máquinas e equipamentos e 50% em veículos, num total de 368 contratos vigentes, com valor
médio de R$ 621 mil por contrato.
LUCRO LÍQUIDO
A BIC - Arrendamento Mercantil S.A., apresentou um lucro líquido no exercício de 2009 de R$
10.833 mil, com rentabilidade sobre o patrimônio líquido final de 8,42 %.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em 31 de dezembro de 2009, o Patrimônio Líquido da BIC - Arrendamento Mercantil S.A.,
alcançou o montante de R$ 128.660 mil.
BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO A EMPREGADOS
A BIC - Arrendamento Mercantil S/A não mantém nenhum plano específico de benefícios a
empregados.

RELACIONAMENTO COM AUDITORES
Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM 381/03 de 14/01/2003, informamos que a empresa
de auditoria independente KPMG Auditores Independentes não prestou outros serviços, no
exercício de 2009, além dos serviços de auditoria externa.

27/10/2010 23:58:46

Pág:

303

15

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
01512-1

BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

Divulgação Externa
Legislação Societária
DATA-BASE - 31/12/2009
69.720.910/0001-45

13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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14.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E DE 2008
(Em milhares de reais)

1.

Contexto operacional

A BIC - Arrendamento Mercantil S.A. tem como objetivo a prática de operações de arrendamento
mercantil.
As operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam integradamente
no mercado financeiro, e certas operações têm a participação ou a intermediação de instituições
associadas, integrantes do sistema financeiro. Os benefícios dos serviços prestados entre essas
instituições e os custos da estrutura operacional e administrativa são absorvidos, segundo a
praticabilidade de lhes serem atribuídos, em conjunto ou individualmente.
Visando otimização dos custos estruturais e aproximar a Sociedade do centro de decisões do Conglomerado
BICBANCO, foi deliberado na AGE de 20 de junho de 2008, a mudança da sede do Estado do Ceará para o
Estado de São Paulo à Praça das Dracenas nº 26 sala 14 no município de Barueri –SP, devidamente
registrado na JUCESP, após homologação do BACEN.

2. Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da
Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76, alterada pela Lei nº 11.638/07, 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).

3.

Principais práticas contábeis

a) Resultado das operações
É apurado pelo regime contábil de competência, segundo as Portarias do Ministério da Fazenda MF
nºs. 140/84 e 113/88, considerando:
.

as receitas de arrendamento mercantil, calculadas e apropriadas mensalmente pelo valor das
contraprestações exigíveis no período, atualizadas monetariamente;e
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.

os rendimentos, encargos, variações monetárias e cambiais, a índices e taxas oficiais, incidentes
sobre ativos e passivos circulantes e a longo prazo.

b) Estimativas Contábeis
A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis.
Itens significativos sujeitos a aplicação de estimativas e premissas incluem: a avaliação da
realização da carteira de crédito para determinação da provisão para créditos de liquidação
duvidosa, os estudos técnicos para estimar os períodos de realização dos créditos tributários, a
avaliação das contingências e obrigações, apuração das respectivas provisões e avaliação dos
títulos e de instrumentos derivativos. A liquidação das transações e os respectivos saldos contábeis
apurados por meio da aplicação de estimativas poderão apresentar diferenças, devido a imprecisões
inerentes ao processo de estimativas. A Sociedade revisa as estimativas e premissas pelo menos
trimestralmente.

c) Caixa e equivalentes de caixa para o fluxo de caixa pelo método indireto
Caixa e equivalentes de caixa, incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de
curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor e limites, cujo
vencimento das operações na data da efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias.

d) Ativos circulante e realizável a longo prazo
São registradas pelo valor de aplicação ou aquisição acrescida dos rendimentos auferidos até a data
do balanço.

d.1) Aplicações interfinanceiras de liquidez
São registradas pelo valor de aplicação ou aquisição acrescida dos rendimentos auferidos até a
data do balanço.

d.2) Títulos e valores mobiliários
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Conforme regras estabelecidas pela Circular nº 3.068/01 do Banco Central do Brasil, os títulos
e valores mobiliários são classificados e avaliados conforme descrito a seguir:
-

Títulos para negociação – Títulos e valores mobiliários adquiridos com o intuito de
serem ativa e freqüentemente negociados, são ajustados pelo valor de mercado em
contrapartida ao resultado do período.

-

Títulos disponíveis para venda – Títulos e valores mobiliários que não se enquadram
como para negociação, nem como mantidos até o vencimento, são ajustados pelo valor
de mercado, em contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, pelo valor
líquido dos efeitos tributários.

-

Títulos mantidos até o vencimento – Títulos e valores mobiliários, com a intenção e
capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento, são
avaliados pelos custos de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em
contrapartida ao resultado do período.

d.3) Provisão para operação de crédito de liquidação duvidosa
A provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa, considerada suficiente pela administração,
atende ao requisito mínimo estabelecido pela Resolução nº 2.682/99 do Conselho Monetário Nacional CMN, que requer a análise periódica da carteira e sua classificação em nove níveis, sendo AA (risco mínimo)
e H (perda).

e) Permanente
O imobilizado de arrendamento, demonstrado ao custo, é reduzido pela depreciação acumulada,
calculada de forma acelerada em 30% e segundo determinação das Portarias MF nºs. 140/84 e
113/88. Conseqüentemente, a Sociedade, visando atender ao regime de competência, reconheceu no
resultado do exercício superveniência de depreciação, no montante de R$ 40.317 (2008 – R$
19.875), equivalente ao ajuste a efetivo valor presente dos fluxos futuros da carteira de
arrendamento mercantil, com base nas taxas implícitas de retorno de cada operação. O saldo
acumulado de superveniência de depreciação é de R$ 62.279 (2008 – R$ 21.962) resultando na
constituição de uma provisão para imposto de renda diferido, classificado em outras obrigações de
R$ 10.079 (2008 – R$ 5.491). O prejuízo ao final do contrato, em função da opção de compra pelo
arrendatário, é diferido e amortizado, contábil e fiscalmente, pelo prazo restante de vida útil do bem
objeto do arrendamento. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados com
base nas alíquotas vigentes na data do balanço e registrados na rubrica “Outros Créditos –
Diversos”.
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As taxas anuais de depreciação, sem consideração da referida redução de 30% são:
%
10
4
20
10

Aeronaves
Edificações
Veículos
Máquinas e equipamentos

f) Passivos circulante e exigível a longo prazo

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as
variações monetárias (em base “pro rata”) incorridos. A provisão para imposto de renda foi
constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% acima dos limites
específicos. A provisão para a contribuição social foi constituída à alíquota de 15% do lucro
tributável antes do imposto de renda. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são
calculados com base nas alíquotas vigentes na data do balanço e registrados na rubrica “Outros
Créditos – Créditos Tributários”.

g) Demonstrações do valor adicionado - informação complementar.
A Sociedade está apresentando como informação complementar, nos moldes do Pronunciamento
Técnico CPC 09 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e Resolução CFC nº 1.138/08, a
demonstração do valor adicionado, que tem por objetivo demonstrar o valor da riqueza gerada pela
Sociedade e a distribuição para os elementos que contribuíram para sua geração.

4.

Aplicações no mercado aberto

Vencimento
2009
Até 30 dias
LFT
NTN-F
Total

2008

6.102
6.102

4.952
4.952
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Estão representadas por compromissos de revenda de títulos a preços fixos com liquidação em 04
de
janeiro de 2010 e estão lastreados por LFT com vencimento para 09/07/2012.

5.

Títulos e valores mobiliários

Até 90
dias

90 a 360
dias

Mais de
360 dias

Total
Contábil

Custo
Corrigido

Valor de
Mercado

Títulos para
Negociação
p Carteira própria
Certificados
de
Depósitos Bancários

4.931

123

138

5.192

5.192

5.192

-

50.421

-

50.421

50.778

50.421

Total em 2009

4.931

50.544

138

55.613

55.970

55.613

Total em 2008

42.022

-

6.224

48.246

48.246

48.246

VinculadosaoBanco
Central doBrasil
Letras Financeiras do
Tesouro(*)

Os certificados de depósitos bancários são pós-fixados, indexados em CDI e têm vencimento entre
fevereiro de 2010 e abril de 2011. O valor de mercado e custo se equiparam na data do balanço.
(*) Títulos vinculado para aumento de capital, aguardando homologação pelo Banco Central do
Brasil.
Os títulos são classificados no balanço patrimonial no ativo circulante devido suas características de
liquidez, sendo que os CDBs estão registrados na CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e
Derivativos e os títulos públicos estão registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC) do Banco Central do Brasil.

6. Carteira de instrumentos financeiros
a) Instrumentos financeiros – Instrução n° 475/08 e Deliberação n° 550/08 da CVM:
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As informações financeiras são elaboradas com base em critérios que pressupõem a continuidade
das operações.
O valor contábil dos instrumentos financeiros, registrados ou não em contas patrimoniais,
aproxima-se do valor que se poderia obter por meio de negociação em mercado ativo, ou, na
ausência deste, aproxima-se do valor presente dos fluxos de caixa ajustados pela taxa de juros
vigente no mercado, exceto pelas debêntures, que apresenta valor contábil de R$ 110.188 (2008 –
R$ 112.140) e valor de mercado de R$ 125.805 (2008 – R$ 115.894).

As operações passivas de debêntures tiveram seus valores de mercado calculados mediante
desconto de seus fluxos de caixa futuros às taxas divulgadas pela BM&FBOVESPA.
b) Sensibilidade - Informações qualitativas e quantitativas sobre Instrumentos Financeiros
Derivativos

A Sociedade não possui instrumentos derivativos que possam impactar significativamente os
resultados. As operações estruturais (Banking Book), provenientes das diversas linhas de negócio
da Sociedade são naturalmente hedgeadas e são registradas contabilmente, em sua grande maioria,
pela curva contratada. Devido ao baixo impacto na empresa e no consolidado BICBANCO, o risco
de mercado das operações é avaliado de maneira centralizada.
Além disso, mesmo reduzido, o impacto econômico em uma eventual oscilação de taxa de juros
poderá não representar necessariamente um lucro ou prejuízo contábil material para Sociedade. As
análises detalhadas da área de Gestão de Riscos sobre o risco de mercado realizadas diariamente
através dos indicadores de VaR (Value at Risk) e Análise de Estresse, entre outros, refletem mais
adequadamente o risco assumido.
A Sociedade avalia o risco de mercado pelo Comitê de Tesouraria que se reúne e define um
conjunto de cenários em ambiente de crise, especialmente útil em períodos de quebra dos padrões
históricos. Entende-se por cenário, neste contexto, uma determinada combinação de preços e taxas
de juros. Observamos que os cenários definidos nos modelos de estresse podem representar
situações extremas e distantes do cotidiano.

Apresentamos no Quadro de Análise de Sensibilidade o conjunto de operações que a Sociedade
possui com o intuito de administrar sua exposição a riscos de mercado e que visa protegê-la
especialmente em períodos de quebra dos padrões históricos. Essa avaliação é sistematicamente
realizada pela área de gestão de riscos da Sociedade e avaliada pelo Comitê de Tesouraria, que se
reúne e define um conjunto de cenários em ambiente de crise. Entende-se por cenário, neste
contexto, uma determinada combinação de preços e taxas de juros. A elaboração do Quadro seguiu
o seguinte procedimento:
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Calculou-se, em cada um dos cenários, os valores das operações estruturais provenientes das
diversas linhas de negócio da Sociedade e seus respectivos hedges naturais (Banking Book). Como
a Sociedade não realiza operações na carteira de negociação (Trading Book) esses não estão
representados.
Para cada um dos fatores de risco, escolheu-se a direção que trouxesse a maior perda e, sobre ele,
aplicado aumento ou redução definidos;
Por fim, obtiveram-se os resultados das perdas, correspondente ao cenário hipotético
correspondente.
Observamos que os cenários definidos nos modelos de estresse podem representar situações
extremas e distantes do cotidiano.
Abaixo o resumo das premissas para cada um dos cenários.
Carteira Banking

Resultados para os
Fatores de Risco

Fatores de Risco

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

Taxa Prefixada em
reais
Perda Total

(1.126)
(1.126)

(2.718)
(2.718)

(5.297)
(5.297)

Os cenários apresentados na tabela refletem situação de deterioração das expectativas
macroeconômicas: as taxas de juros (pré) sobem fortemente (10%; 25%; e, 50%), há um substancial
deslocamento paralelo das curvas de cupom cambial, o câmbio sofre grandes oscilações, a bolsa
brasileira cai, e a inflação tem amplitude consideravelmente alterada, o que tem reflexo nos
indicadores e contratos indexados. Escolheu-se para cada carteira o sentido (acréscimo ou
decréscimo) que maximiza a perda para cada fator de risco. Foram mantidos deslocamentos
paralelos das curvas, ou seja, um deslocamento de + 1.000 pontos básicos, significa que em toda a
curva futura houve um acréscimo de 10% às taxas vigentes.
A combinação específica de preços que determina cada cenário é uma decisão arbitrária, embora
plausível. Os sinais das correlações históricas entre os ativos não foram necessariamente
respeitados, e tampouco os cenários escolhidos foram observados no passado.
O Cenário 1 corresponde a um choque de 1.000 pontos básicos nas curvas de cupom de moedas
estrangeiras somado a um choque de 10% nas posições a vista de moedas e bolsa, além de um
choque de 1.000 pontos básicos na superfície de volatilidade de moedas utilizados para
apreçamento de opções.
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O Cenário 2 corresponde a um choque de 2.500 pontos básicos nas curvas de cupom de moedas
estrangeiras somado a um choque de 25% nas posições a vista de moedas e bolsa, além de um
choque de 2.500 pontos básicos na superfície de volatilidade de moedas utilizados para
apreçamento de opções.
O Cenário 3 corresponde a um choque de 5.000 pontos básicos nas curvas de cupom de moedas
estrangeiras somado a um choque de 50% nas posições a vista de moedas e bolsa, além de um
choque de 5.000 pontos básicos na superfície de volatilidade de moedas utilizados para
apreçamento de opções.
Os resultados das perdas calculadas nos cenários acima sintetizam as perdas advindas de oscilações
de mercado por fator de risco, em três cenários de estresse, gerados pelos sistemas do BICBANCO
e calculados para a carteira Banking.
Essas perdas estão no quadro a seguir:

Carteira Banking
Premissas para os Fatores de Risco

Curva de Juros
(Pré)

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

deslocamento deslocamento deslocamento
paralelo de
paralelo de
paralelo de
+1.000
+2.500
+5.000
pontos
pontos
pontos
básicos
básicos
básicos s

O fator de risco foi apresentado independentemente de saldo para destacar a análise e são as
seguintes:
Taxa pré-fixada em reais – Inclui todos os produtos que possuem variações de preço atreladas a
variações da taxa de juros denominada em reais.
Para efeito dos cálculos, foram adotadas as premissas de intervalo de confiança de 99%, para o
cálculo do VaR e horizonte de tempo de 10 dias para saída da posição.
O Quadro de Análise de Sensibilidade tem limitações e o impacto econômico em uma eventual
oscilação de taxa de juros poderá não representar necessariamente um lucro ou prejuízo contábil
material para Sociedade. Isso decorre da contabilização dos instrumentos da carteira “Banking” que
registrados contabilmente, em sua grande maioria, pela curva contratada, diferem dos instrumentos
financeiros derivativos que sofrem oscilações no respectivo registro contábil em razão da marcação
a mercado.
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A Sociedade adota uma política de minimização da exposição ao risco de mercado em consonância
com sua principal atuação de negócios que é a concessão de crédito. O gerenciamento dos riscos é
exercido diretamente pelo Comitê de Tesouraria por meio de relatórios e instrumentos devidamente
testados e avaliados.

7.

Operações de arrendamento mercantil e outros créditos

a) Classificação por atividade:

2009

2008

838
53.531
31.678
144.327
559
230.933

456
38.304
2.541
81.636
597
123.534

Setor Privado
Rural
Indústria
Comércio
Outros Serviços
Pessoas físicas
Total

b) Diversificação por prazo:

2009

2008

25.288
67.762
136.754
1.129
230.933

12.048
33.772
77.490
224
123.534

Setor Privado
A vencer até 90 dias
A vencer de 91 até 360 dias
A vencer acima de 360 dias
Vencidos a partir de 15 dias
Total
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8.

Provisão para créditos de liquidação duvidosa
a) Movimentação da provisão
2009

2008

Saldo inicial
Constituição

3.004
2.238

189
2.815

Saldo final

5.242

3.004

Percentual da provisão sobre a carteira de arrendamentos
e outros créditos.
2,43%

2,27%

Não houve renegociações no exercício.
b) Composição por níveis de riscos

Em atendimento à Resolução nº 2.682/99 do CMN, as operações de arrendamento foram
classificadas em níveis de risco. Essa classificação contempla:
a) a avaliação individual do cliente e das garantias existentes para cada operação; e
b) a consideração da tabela de atraso para as operações individualmente.

2009
Nível de risco
AA
A
B
C
D
E

2008

Base de Provisão
cálculo
9.634
53.915
98.399
64.202
1.507
119

Base de
cálculo
611

270
984
1.926
150
36

33.166
70.425
18.402
480
214
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F
G
H
Total

2.562
595
230.933

1.281
595
5.242

236
123.534

234
3.004

O saldo base das operações para a constituição da provisão para créditos de liquidação duvidosa,
inclui o montante de R$ 2.041 (2008 - R$ 7.715) referente a valores a receber por venda de BNDU.
Os saldos das operações de arredamento mercantil estão apresentados a valor presente.
9.

Outros créditos - diversos
2009

2008

Devedores por depósitos em garantia
Impostos a recuperar
Pagamento a ressarcir

209
654
42

209
654
-

Total

905

863

10.

Outros valores e bens

Despesas antecipadas – Referem-se a despesas pagas antecipadamente às promotoras de vendas por
serviços prestados na colocação de operações de arrendamento mercantil e despesas com emissão
de debêntures, apropriadas pro rata tempore, segundo os prazos das operações contratadas.

11.

Imobilizado de arrendamento
2009

2008

Aeronaves
Imóveis
Veículos e afins
Móveis, máquinas e equipamentos e instalações

6.350
37.010
133.324
90.302

3.850
3.500
82.495
45.332

Subtotal

266.986

135.177

Superveniência de depreciação
Depreciações acumuladas
Subtotal

62.279
(67.255)
(4.976)

21.962
(26.802)
(4.840)

Total

262.010

130.337
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A depreciação é calculada às taxas permitidas pela legislação fiscal, aceleradas em 30%, conforme
critérios estabelecidos pela Portaria MF nº 140/84, quando aplicável e o seguro do imobilizado de
arrendamento é contratado pelos respectivos arrendatários, conforme estabelecido em cláusula
contratual.

12.

Emissão de debêntures

Em 01 de julho de 2008, a Sociedade emitiu 10.500 (dez mil e quinhentos) debêntures simples, não
conversíveis em ações, nominativas escriturais, da espécie subordinada, em série única LBIC13,
relativas à 3ª emissão, no valor de R$ 105.000, com vencimento para 01 de julho de 2010 e
remuneração de 115% do CDI, registro CVM: CVM/SRE/DEB-2008/021 em 18/07/2008. As
debêntures apresentam a seguinte posição contábil:
Quantidade emitida
Quantidade em carteira
Posição liquida

10.500
10.500

Valor de emissão atualizado
10,49410
Valor contábil
110.188
Em 2009, foram amortizados juros no montante de R$ 8.047 em janeiro e R$ 6.462 em julho.

13.

Depósitos

Interfinanceiros
Total

2009

2008

46.271
46.271

-

Os depósitos interfinanceiros têm vencimento entre abril e junho de 2010 e estão registrados na
CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos.
14.

Outras obrigações – diversas

2009

2008

Provisão para pagamentos a efetuar
Provisão para passivos contingentes

139
31

45
31

Total

170

76

27/10/2010 23:58:57
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15.

Patrimônio líquido

Em Assembléia Geral realizada em 16/11/2009 foi aprovado o aumento de capital em espécie no
valor de R$ 50.000, resultando em um capital social no montante de R$ 98.000, aguardando
homologação pelo Banco Central do Brasil.
O capital social, subscrito e integralizado, está representado por 98.000.000 de ações ordinárias
nominativas.
Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo correspondente a 25% do lucro líquido do
exercício, nos termos da legislação societária. Conforme determina o Art. 202 § 3o da Lei das
Sociedades por Ações, a administração da Sociedade não declarou pagamento de dividendos sobre
o lucro do exercício, cabendo à Assembléia Geral dos Acionistas, a ser realizada no início de 2010,
a deliberação sobre pagamento de dividendos.
A reserva estatutária é formada pela acumulação de valores remanescentes de lucros líquidos dos
períodos encerrados, deduzidos dos juros sobre o capital próprio, quando pagos ou provisionados, e
da destinação a formação da reserva legal. O saldo remanescente na conta de reserva estatutária,
destina-se a reforço de capital social e de giro da Sociedade.

16.

Imposto de renda e contribuição social

a) Demonstração do cálculo dos encargos com imposto de renda e contribuição social:

2009
IR
18.261

Apuração
Resultado antes da tributação sobre o lucro
Base de cálculo
Adições permanentes
Adições temporárias
Exclusão temporária – superveniência de depreciação
Realizações de créditos tributários
Exclusões

27/10/2010 23:58:57

18.261
3.494
7.469
(40.317)
(3.618)
(3.183)
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Base tributável
Encargos às alíquotas de 15% para IR e CS
Adicional de 10% de IR
Impostos correntes
Conciliação do resultado
Impostos correntes
Imposto de renda diferido
Constituição/reversão de créditos tributários
Resultado de impostos

(17.894)
-

22.423
3.363
3.363

10.079
(5.436)
4.643

3.363
(578)
2.785

2008
IR
5.816

Apuração
Resultado antes da tributação sobre o lucro
Base de cálculo
Adições permanentes
Adições temporárias
Exclusão temporária – superveniência de depreciação
Realizações de créditos tributários
Exclusões
Base tributável (acumulado 2008)
Base de cálculo da Contribuição Social (maio a dezembro de 2008)
Encargos às alíquotas de 15% e 9% para IR e CS, respectivamente
Adicional de 10% de IR
Contribuição Social adicional de 6% a partir de maio de 2008
Impostos correntes
Conciliação do resultado
Impostos correntes
Imposto de renda diferido
Constituição/reversão de créditos tributários
Acréscimo da CSLL Diferida pela alteração da alíquota para 15%
Resultado de impostos

27/10/2010 23:58:57

5.816
55
4.517
(19.875)
(280)
(159)
(9.926)
-

5.816
55
4.517
(280)
(159)
9.949
7.487
895
449
1.344

4.969
(3.501)
1.468

1.344
(612)
(81)
651
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b)

Composição dos créditos tributários:

Descrição
Imposto de renda
Provisão para crédito de liq. duvidosa
Provisão para contingências e Outras
Prejuízo fiscal
Subtotal

TOTAL

Adições

31/12/2009

790
567
2.482
3.839

806
98
904

1.366
501
4.473
6.340

1.350
970
6.955
9.275

474
340
814

484
59
543

820
301
1.121

810
582
1.392

4.653

1.447

7.461

10.667

Contribuição social
Provisão para crédito de liq. duvidosa
Provisão para contingências e Outras
Subtotal

Descrição
Imposto de renda
Provisão para crédito de liq. duvidosa
Provisão para contingências e Outras
Prejuízo fiscal
Subtotal

2009
Realizações

31/12/2008

2008
Realizações

31/12/2007

Adições

31/12/2008

86
252
338

70
70

774
315
2.482
3.571

790
567
2.482
3.839

Contribuição social
Provisão para crédito de liq. duvidosa
Provisão para contingências e Outras
Subtotal

31
90
121

42
42

485
250
735

474
340
814

TOTAL

459

112

4.306

4.653

Obs.: Inclui o acréscimo de R$ 81 de CSLL diferido decorrente do aumento de alíquota de 9% para
15%.

c)

Ativo diferido sobre prejuízo fiscal

Foi registrado no exercício R$ 4.473 (2008 – R$ 2.482) a títulos de imposto de renda sobre
prejuízo fiscal a compensar em exercícios subseqüentes.

27/10/2010 23:58:57

Pág:

319

31

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
01512-1

Divulgação Externa
Legislação Societária
DATA-BASE - 31/12/2009

BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

69.720.910/0001-45

14.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

d) Passivo diferido – a Sociedade possui registrado R$ 10.079 (2008 – R$ 5.491) a título de
imposto de renda diferido sobre superveniência de depreciação, que será realizado durante o prazo
de realização das operações.
e)
Realização dos créditos tributários - com base em estudo técnico, foi possível estimar a
geração de lucros tributáveis futuros sobre os quais ocorrerá a realização dos créditos tributários.
Para os créditos tributários existentes na data do balanço, foram estimados os seguintes percentuais
de realização: 38,0% até dezembro de 2010, 26,8% até dezembro de 2011, 18,1% até dezembro de
2012, 5,9% até dezembro de 2013 e 11,2% até dezembro de 2014.
f) Valor presente dos créditos tributários -com base na taxa SELIC projetada, descontada dos
efeitos tributários, os créditos tributários calculados a valor presente apresentam montante de
aproximadamente R$ 4.433 (2008 – R$ 3.880).
17.

Operações com partes relacionadas

A Sociedade mantém transações com partes relacionadas, efetuadas em condições normais de
mercado. Os saldos de operações com partes relacionadas em 31 de dezembro de 2009 são com o
Banco Industrial e Comercial S.A. e podem ser assim demonstrados:

Disponibilidades
Aplicações interfinanceiras de liquidez
Títulos e valores mobiliários
Depósitos interfinanceiros
Resultado de aplicações interfinanceiras de liquidez
Resultado de TVM
Debêntures
Despesa de debêntures
Despesa de depósitos interfinanceiros

2009

2008

283
6.102
5.192
46.271
751
3.749
21.471
2.663
271

510
4.952
48.246
3.368
1.730
127

A Sociedade não possui, para o pessoal-chave da Administração, benefícios pós-emprego e nem
benefícios de longo prazo de rescisão de contrato.

18.

Contingências passivas e obrigações legais

Provisão para riscos fiscais
Provisão para passivos contingentes

31/12/2008
2.268
31

27/10/2010 23:58:57

Exclusões
393
-

Adições
1.649
-
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Total

2.299

393

1.649

3.555

As obrigações legais e os passivos contingentes classificados como perdas prováveis estão
integralmente contabilizados. As questões mais relevantes são:
COFINS: pleiteia o pagamento da contribuição, a partir de novembro de 2005, com base no cálculo
estipulado pela Lei Complementar n° 7/70, tendo em vista a inconstitucionalidade da ampliação da
base de cálculo prevista na Lei nº 9.718/98, declarada pelo Acórdão do STF julgada em outubro de
2005.
PIS: pleiteia o pagamento da contribuição, a partir de novembro de 2005, com base no cálculo
estipulado pela Lei Complementar n° 7/70, tendo em vista a inconstitucionalidade da ampliação da
base de cálculo prevista na Lei nº 9.718/98, declarada pelo Acórdão do STF julgada em outubro de
2005.
Não há ativos contingentes
Contingências cíveis
A Administração da Sociedade revisa as contingências e reavalia em conjunto com seus consultores
jurídicos as possibilidades de eventuais perdas, ajustando as provisões para contingências quando
necessário. Baseada na opinião de desfecho favorável de seus advogados, a Administração mantém
registradas provisões para esses passivos contingentes em montantes considerados suficientes para
fazer face a eventuais perdas decorrentes de decisões desfavoráveis ao final dos processos.
19.
Outras receitas e despesas operacionais
As receitas referem-se basicamente da atualização do contrato de devedores por compra de valores
e bens; e as despesas referem-se à atualização de impostos.

20.

Outras informações

a) A Sociedade não realizou operações com derivativos em 2009 e 2008.
b) Benefícios pós-emprego a empregados
A Sociedade não mantém nenhum plano específico de benefícios a empregados.
c) Caixa e Equivalentes de caixa para o fluxo de caixa pelo método indireto
O caixa e equivalentes de caixa compreendem:
27/10/2010 23:58:57
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Disponibilidades
Aplicações interfinanceiras de liquidez
Títulos e valores mobiliários
Total

2009

2008

283
6.102
-

510
4.952
42.022

6.385

27/10/2010 23:58:57
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01512-1

BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

69.720.910/0001-45

ÍNDICE
GRUPO QUADRO

DESCRIÇÃO

PÁGINA

01

01

IDENTIFICAÇÃO

1

01

02

SEDE

1

01

03

DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)

1

01

04

REFERÊNCIA DO DFP

1

01

05

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

2

01

06

CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

2

01

07

SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

2

01

08

PROVENTOS EM DINHEIRO

2

01

09

DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

2

02

01

BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO

3

02

02

BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO

5

03

01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

7

04

01

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

8

05

01

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2009 A 31/12/2009

9

05

02

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2008 A 31/12/2008

10

05

03

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2007 A 31/12/2007

11

06

01

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

12

12

01

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES - COM RESSALVA

13

13

01

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

14

01

NOTAS EXPLICATIVAS

15
17/34
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O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA , SENDO OS SEUS
ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01512-1

BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

69.720.910/0001-45

4 - NIRE

35300362543
01.02 - SEDE
1 - ENDEREÇO COMPLETO

2 - BAIRRO OU DISTRITO

PRAÇA DAS DRACENAS, Nº 26 SALA 14

ALPHAVILLE

3 - CEP

4 - MUNICÍPIO

5 - UF

06453-064

BARUERI

SP

6 - DDD

11
11 - DDD

11

7 - TELEFONE

8 - TELEFONE

9 - TELEFONE

10 - TELEX

4208-4722

4208-4706

4191-8390

0000

12 - FAX

13 - FAX

14 - FAX

4208-4722

4208-4722

4208-4722

15 - E-MAIL

controladoria@bicbanco.com.br

01.03 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)
1 - NOME

JOSE BEZERRA DE MENEZES
2 - ENDEREÇO COMPLETO

3 - BAIRRO OU DISTRITO

AV. PAULISTA, 1.048 15º ANDAR

CERQUEIRA CESAR

4 - CEP

01310-100
7 - DDD

11
12 - DDD

011

6 - UF

5 - MUNICÍPIO

SÃO PAULO
8 - TELEFONE

SP
9 - TELEFONE

10 - TELEFONE

2179-9152

2179-9151

2179-9153

13 - FAX

14 - FAX

15 - FAX

2173-9277

2173-9277

11 - TELEX

- 000

16 - E-MAIL

controladoria@bicbanco.com.br

01.04 - REFERÊNCIA / AUDITOR
EXERCÍCIO

1 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL

2 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

1 - Último

01/01/2008

31/12/2008

2 - Penúltimo

01/01/2007

31/12/2007

3 - Antepenúltimo

01/01/2006

31/12/2006

4 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR

5 - CÓDIGO CVM

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

00418-9

6 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

7 - CPF DO RESP. TÉCNICO

ALBERTO SPIBORGHS NETO

022.452.288-47

27/10/2010 23:42:08
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01512-1

BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

69.720.910/0001-45

01.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Número de Ações

1
31/12/2008

(Mil)

2
31/12/2007

3
31/12/2006

Do Capital Integralizado
48.000

48.000

0

0

0

48.000

48.000

48.000

4 - Ordinárias

0

0

0

5 - Preferenciais

0
0

0

0

0

0

1 - Ordinárias
2 - Preferenciais
3 - Total

48.000

Em Tesouraria

6 - Total
01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
1 - TIPO DE EMPRESA

Instituição Financeira
2 - TIPO DE SITUAÇÃO

Operacional
3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

Privada Nacional
4 - CÓDIGO ATIVIDADE

1260 - Arrendamento Mercantil
5 - ATIVIDADE PRINCIPAL

arrendamento mercantil

6 - TIPO DE CONSOLIDADO

Não Apresentado
01.07 - SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
1 - ÍTEM

2 - CNPJ

3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

01.08 - PROVENTOS EM DINHEIRO
1 - ÍTEM

2 - EVENTO

3 - APROVAÇÃO

4 - PROVENTO

5 - INÍCIO PGTO. 6 - ESPÉCIE E
CLASSE DE
AÇÃO

7 - VALOR DO PROVENTO P/ AÇÃO

01.09 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
1 - DATA

2 - ASSINATURA

24/03/2009

27/10/2010 23:42:32
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01512-1

BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

69.720.910/0001-45

02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1

Ativo Total

1.01

3 - 31/12/2008

4 - 31/12/2007

5 - 31/12/2006

205.162

71.938

230.371

Ativo Circulante

62.947

32.207

206.357

1.01.01

Disponibilidades

510

435

406

1.01.02

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

4.952

0

0

1.01.02.01

Aplicações no mercado aberto

4.952

0

0

1.01.03

Títulos e Valores Mobiliários

48.246

31.163

204.456

1.01.03.01

Carteira própria

48.246

31.163

204.456

1.01.04

Relações Interfinanceiras

0

0

0

1.01.05

Relações Interdependências

0

0

0

1.01.06

Operações de Crédito

0

0

0

1.01.07

Operações de Arrendamento Mercantil

(209)

(8)

(455)

1.01.07.01

Operações de arrendamento a receber

1.01.07.02

Rendas a apropriar de arrendamento

1.01.07.03
1.01.08

40.364

701

2.708

(39.655)

(699)

(2.701)

Provisão para operações de arrendamento

(918)

(10)

(462)

Outros Créditos

9.445

617

1.950

1.01.08.01

Negociação e intermediação de valor

8.046

0

0

1.01.08.02

Devedores p/ compra de valores e bens

0

64

232

1.01.08.03

Imposto a compensar

1.399

559

1.738

1.01.08.04

Diversos

0

0

3

1.01.08.05

Provisão para outros créditos de liq. du

0

(6)

(23)

1.01.09

Outros Valores e Bens

3

0

0

1.01.09.01

Despesas antecipadas

3

0

0

1.02

Ativo Realizável a Longo Prazo

11.177

16.674

(220)

1.02.01

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

0

0

0

1.02.02

Títulos e Valores Mobiliários

0

0

0

1.02.03

Relações Interfinanceiras

0

0

0

1.02.04

Relações Interdependências

0

0

0

1.02.05

Operações de Crédito

0

0

0

1.02.06

Operações de Arrendamento Mercantil

(1.392)

(150)

(1.052)

1.02.06.01

Operações de arrendamento a receber

1.02.06.02

Rendas a apropriar de arrendamento

1.02.06.03

Provisão para operações de arrendamento

1.02.07

Outros Créditos

1.02.07.01

60.092

12.481

6.258

(60.092)

(12.458)

(6.242)

(1.392)

(173)

(1.068)

12.537

1.144

832

Créditos tributários

4.653

459

801

1.02.07.02

Devedores por compra de valores e bens

7.715

0

0

1.02.07.03

Outros

863

685

31

1.02.07.04

Provisão para outros créditos de liq. du

(694)

0

0

1.02.08

Outros Valores e Bens

32

15.680

0

1.02.08.01

Bens não de uso próprio

0

15.680

0

1.02.08.02

Despesas antecipadas

32

0

0

1.03

Ativo Permanente

131.038

23.057

24.234

27/10/2010 23:42:35
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Divulgação Externa

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

Data-Base - 31/12/2008

Legislação Societária

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01512-1

BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

69.720.910/0001-45

02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

1.03.01

Investimentos

3 -31/12/2008

0

0

0

1.03.01.01

Dependências no Exterior

0

0

0

1.03.01.02

Participações em Controladas

0

0

0

1.03.01.03

Participações em Coligadas e Equiparadas

0

0

0

1.03.01.04

Outros Investimentos

0

0

0

1.03.01.05

Provisão para Perdas

0

0

0

1.03.02

Imobilizado de Uso

0

0

0

1.03.03

Imobilizado de Arrendamento

130.337

22.272

22.888

1.03.03.01

Bens arrendados

135.177

27.020

25.396

1.03.03.02

Superveniência de depreciação

21.962

2.087

2.601

1.03.03.03

Depreciação acumulada

(26.802)

(6.835)

(5.109)

1.03.04

Intangível

1.03.05

Diferido

1.03.05.01

Perdas em arrendamento

1.635

1.871

2.952

1.03.05.02

Amortização acumulada

(934)

(1.086)

(1.606)

27/10/2010 23:42:35

4 -31/12/2007

5 -31/12/2006

0

0

0

701

785

1.346
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Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 31/12/2008

DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

Legislação Societária

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01512-1

BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

69.720.910/0001-45

02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

2.01.01

3 - 31/12/2008

4 - 31/12/2007

5 - 31/12/2006

205.162

71.938

230.371

15.354

2.591

169.247

Depósitos

0

0

0

2.01.02

Captações no Mercado Aberto

0

0

0

2.01.03

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos

7.515

0

165.771

2.01.03.01

Recursos de Debêntures

7.515

0

165.771

2.01.04

Relações Interfinanceiras

0

0

0

2.01.05

Relações Interdependências

0

0

0

2.01.06

Obrigações por Empréstimos

0

0

0

2.01.07

Obrigações por Repasse do País

0

0

0

2.01.08

Obrigações por Repasse do Exterior

0

0

0

2.01.09

Outras Obrigações

7.839

2.591

3.476

2.01.09.01

Sociais e Estatutárias

0

0

1.700

2.01.09.02

Fiscais e Previdenciárias

1.430

2.318

1.392

2.01.09.03

Credores por antecip. Valor residual

6.333

208

325

2.01.09.04

Diversas

76

65

59

2.02

Passivo Exigível a Longo Prazo

121.981

5.217

1.960

2.02.01

Depósitos

0

0

0

2.02.02

Captações no Mercado Aberto

0

0

0

2.02.03

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos

104.625

0

0

2.02.03.01

Recursos de Debêntures

104.625

0

0

2.02.04

Relações Interfinanceiras

0

0

0

2.02.05

Relações Interdependências

0

0

0

2.02.06

Obrigações por Empréstimos

0

0

0

2.02.07

Obrigações por Repasse do País

0

0

0

2.02.08

Obrigações por Repasse do Exterior

0

0

0

2.02.09

Outras Obrigações

17.356

5.217

1.960

2.02.09.01

Sociais e Estatutárias

0

0

0

2.02.09.02

Fiscais e Previdenciárias

7.759

1.508

1.210

2.02.09.03

Credores por antecip. Valor residual

9.597

3.709

750

2.02.09.04

Diversas

0

0

0

2.03

Resultados de Exercícios Futuros

0

0

0

2.05

Patrimônio Líquido

67.827

64.130

59.164

2.05.01

Capital Social Realizado

48.000

48.000

48.000

2.05.02

Reservas de Capital

0

0

0

2.05.03

Reservas de Reavaliação

0

0

0

2.05.03.01

Ativos Próprios

0

0

0

2.05.03.02

Controladas/Coligadas e Equiparadas

0

0

0

2.05.04

Reservas de Lucro

19.827

16.130

11.164

2.05.04.01

Legal

3.993

3.808

3.560

2.05.04.02

Estatutária

15.834

12.322

7.604

27/10/2010 23:42:50
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Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 31/12/2008

DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

Legislação Societária

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01512-1

BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

69.720.910/0001-45

02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

2.05.04.03

Para Contingências

3 -31/12/2008

0

0

0

2.05.04.04

De Lucros a Realizar

0

0

0

2.05.04.05

Retenção de Lucros

0

0

0

2.05.04.06

Especial p/ Dividendos Não Distribuídos

0

0

0

2.05.04.07

Outras Reservas de Lucro

0

0

0

2.05.05

Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários

0

0

0

2.05.05.01

Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários

0

0

0

2.05.05.02

Ajustes Acumulados de Conversão

0

0

0

2.05.05.03

Ajustes de Combinação de Negócios

0

0

0

2.05.06

Lucros/Prejuízos Acumulados

0

0

0

27/10/2010 23:42:50

4 -31/12/2007

5 -31/12/2006
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Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 31/12/2008

DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

Legislação Societária

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01512-1

BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

69.720.910/0001-45

03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

3.01

Receitas da Intermediação Financeira

3 - 01/01/2008 a 31/12/2008 4 - 01/01/2007 a 31/12/2007 5 - 01/01/2006 a 31/12/2006

17.842

14.132

3.01.01

Operações de Arrendamento Mercantil

12.746

2.775

2.274

3.01.02

Resultado de Tits e Valores Mobiliários

5.096

11.357

28.726

3.02

Despesas da Intermediação Financeira

(9.579)

(5.545)

(23.664)

3.02.01

Captação no Mercado

(6.764)

(6.909)

(22.301)

3.02.02

Prov. Crédito de Liq. Duvidosa

(2.815)

1.364

(1.363)

3.03

Resultado Bruto Intermediação Financeira

8.263

8.587

7.336

3.04

Outras Despesas/Receitas Operacionais

(2.222)

(1.108)

(423)

3.04.01

Receitas de Prestação de Serviços

0

0

0

3.04.02

Despesas de Pessoal

(106)

0

0

3.04.03

Outras Despesas Administrativas

(1.106)

(376)

(479)

3.04.04

Despesas Tributárias

(1.190)

(568)

(552)

3.04.05

Outras Receitas Operacionais

926

1

680

3.04.06

Outras Despesas Operacionais

(746)

(165)

(72)

3.04.07

Resultado da Equivalência Patrimonial

0

0

0

3.05

Resultado Operacional

6.041

7.479

6.913

3.06

Resultado Não Operacional

(225)

(2)

0

3.06.01

Receitas

0

0

0

3.06.02

Despesas

(225)

(2)

0

3.07

Resultado Antes Tributação/Participações

5.816

7.477

6.913

3.08

Provisão para IR e Contribuição Social

(6.313)

(2.297)

(1.084)

3.08.01

Imposto de Renda

(4.969)

(1.735)

(650)

3.08.02

Contribuição Social

(1.344)

(562)

(434)

3.09

IR Diferido

4.194

(214)

(581)

3.10

Participações/Contribuições Estatutárias

0

0

0

3.10.01

Participações

0

0

0

3.10.02

Contribuições

0

0

0

3.11

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

0

0

0

3.13

Lucro/Prejuízo do Período

3.697

4.966

5.248

NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)
LUCRO POR AÇÃO (Reais)

31.000

48.000

48.000

48.000

0,07702

0,10346

0,10933

PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais)

27/10/2010 23:42:56
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Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 31/12/2008

DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

Legislação Societária

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01512-1

BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

69.720.910/0001-45

04.01 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

4.01

Caixa Líquido Atividades Operacionais

3 - 01/01/2008 a 31/12/2008 4 - 01/01/2007 a 31/12/2007 5 - 01/01/2006 a 31/12/2006

(65.091)

165.800

0

4.01.01

Caixa Gerado nas Operações

4.710

4.049

0

4.01.01.01

Prov. p/ Créditos de Liquidação Duvidosa

2.815

(1.364)

0

4.01.01.02

Depreciações e Amortizações

21.770

4.899

0

4.01.01.03

Superveniência/(insuficiência) de deprec

(19.875)

514

0

4.01.02

Variações nos Ativos e Passivos

(73.498)

156.785

0

4.01.02.01

Redução em TVM

24.939

173.293

0

4.01.02.02

Redução em Relações Interfinanceiras.

0

0

0

4.01.02.03

(Aum.)/Red. Outros Créditos

(20.220)

1.021

0

4.01.02.04

(Aum.)/Red. Outros Valores e Bens

15.645

(15.680)

0

4.01.02.05

Alienação de Bens Arrendados

1.965

13.762

0

4.01.02.06

(Aum.)/Redução em Oper. Arrend. Mercant.

(1.372)

15

0

4.01.02.07

Inversões de Bens Arrendados

(111.842)

(17.998)

0

4.01.02.08

Aumento em Outras Obrigações

17.387

2.372

0

4.01.03

Outros

3.697

4.966

0

4.01.03.01

Lucro Líquido

3.697

4.966

0

4.02

Caixa Líquido Atividades de Investimento

0

0

0

4.03

Caixa Líquido Atividades Financiamento

112.140

(165.771)

0

4.03.01

Aum/(redução) em Recursos de Aceites

112.140

(165.771)

0

4.04

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes

0

0

0

4.05

Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes

47.049

29

0

4.05.01

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes

435

406

0

4.05.02

Saldo Final de Caixa e Equivalentes

47.484

435

0

27/10/2010 23:43:05
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335

BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

01512-1

Data-Base - 31/12/2008

Ajustes Acumulados de Conversão

Ajustes de Combinação de Negócios

Aumento/Redução do Capital Social

Constituição/Realização Reservas Capital

Ações em Tesouraria

Outras Transações de Capital

Outros

Saldo Final

5.07.02

5.07.03

5.08

5.09

5.10

5.11

5.12

5.13

27/10/2010 23:43:12

Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários

5.07.01

Juros sobre Capital Próprio

5.05.02

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Dividendos

5.05.01

5.07

Destinações

5.05

Realização de Reservas de Lucros

Lucro / Prejuízo do Período

5.04

5.06

Saldo Ajustado

5.03

Outras Destinações

Ajustes de Exercícios Anteriores

5.02

5.05.03

Saldo Inicial

5.01

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

48.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48.000

0

48.000

3 - CAPITAL SOCIAL

4 - RESERVAS DE
CAPITAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

05.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2008 A 31/12/2008 (Reais Mil)

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 - RESERVAS DE
LUCRO

19.827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.697

0

16.130

0

16.130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3.697)

3.697

0

0

0

7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE
AVALIAÇÃO
ACUMULADOS
PATRIMONIAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pág:
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67.827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.697

64.130

0

64.130

9 - TOTAL PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

69.720.910/0001-45

3 - CNPJ

Legislação Societária

Divulgação Externa

336

BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

01512-1

Data-Base - 31/12/2008

Ajustes Acumulados de Conversão

Ajustes de Combinação de Negócios

Aumento/Redução do Capital Social

Constituição/Realização Reservas Capital

Ações em Tesouraria

Outras Transações de Capital

Outros

Saldo Final

5.07.02

5.07.03

5.08

5.09

5.10

5.11

5.12

5.13

27/10/2010 23:43:19

Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários

5.07.01

Juros sobre Capital Próprio

5.05.02

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Dividendos

5.05.01

5.07

Destinações

5.05

Realização de Reservas de Lucros

Lucro / Prejuízo do Período

5.04

5.06

Saldo Ajustado

5.03

Outras Destinações

Ajustes de Exercícios Anteriores

5.02

5.05.03

Saldo Inicial

5.01

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

48.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48.000

0

48.000

3 - CAPITAL SOCIAL

4 - RESERVAS DE
CAPITAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

05.02 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2007 A 31/12/2007 (Reais Mil)

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 - RESERVAS DE
LUCRO

16.130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.966

0

11.164

0

11.164

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(4.966)

4.966

0

0

0

7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE
AVALIAÇÃO
ACUMULADOS
PATRIMONIAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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64.130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.966

59.164

0

59.164

9 - TOTAL PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

69.720.910/0001-45

3 - CNPJ

Legislação Societária

Divulgação Externa
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01512-1

Data-Base - 31/12/2008

Ajustes Acumulados de Conversão

Ajustes de Combinação de Negócios

Aumento/Redução do Capital Social

Constituição/Realização Reservas Capital

Ações em Tesouraria

Outras Transações de Capital

Outros

Saldo Final

5.07.02

5.07.03

5.08

5.09

5.10

5.11

5.12

5.13

27/10/2010 23:43:26

Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários

5.07.01

Juros sobre Capital Próprio

5.05.02

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Dividendos

5.05.01

5.07

Destinações

5.05

Realização de Reservas de Lucros

Lucro / Prejuízo do Período

5.04

Outras Destinações

Saldo Ajustado

5.03

5.06

Ajustes de Exercícios Anteriores

5.02

5.05.03

Saldo Inicial

5.01

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO

48.000

0

0

0

0

23.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.000

0

25.000

3 - CAPITAL SOCIAL

4 - RESERVAS DE
CAPITAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO

05.03 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2006 A 31/12/2006 (Reais Mil)

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

1 - CÓDIGO CVM

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.248

0

0

3.248

0

30.916

0

30.916

11.164

0

0

0

0

(23.000)

6 - RESERVAS DE
LUCRO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(3.248)

(2.000)

0

(5.248)

5.248

0

0

0

7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE
AVALIAÇÃO
ACUMULADOS
PATRIMONIAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pág:

11

59.164

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(2.000)

0

(2.000)

5.248

55.916

0

55.916

9 - TOTAL PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

69.720.910/0001-45

3 - CNPJ

Legislação Societária

Divulgação Externa

Divulgação Externa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Data-Base - 31/12/2008

DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

Legislação Societária

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01512-1

BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

69.720.910/0001-45

06.01 - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO

2 - DESCRIÇÃO

6.01

Receitas

3 - 01/01/2008 a 31/12/2008 4 - 01/01/2007 a 31/12/2007 5 - 01/01/2006 a 31/12/2006

14.784

15.496

0

6.01.01

Intermediação Financeira

17.842

14.132

0

6.01.02

Prestação de Serviços

0

0

0

6.01.03

Provisão/Rev. Créds. Liquidação Duvidosa

(2.815)

1.364

0

6.01.04

Outras

(243)

0

0

6.02

Despesas de Intermediação Financeira

(6.764)

(6.909)

0

6.03

Insumos Adquiridos de Terceiros

(1.042)

(528)

0

6.03.01

Materiais, Energia e Outros

(321)

(105)

0

6.03.02

Serviços de Terceiros

(768)

(404)

0

6.03.03

Perda/Recuperação de Valores Ativos

47

(19)

0

6.03.04

Outros

0

0

0

6.04

Valor Adicionado Bruto

6.978

8.059

0

6.05

Retenções

0

0

0

6.05.01

Depreciação, Amortização e Exaustão

0

0

0

6.05.02

Outras

0

0

0

6.06

Valor Adicionado Líquido Produzido

6.978

8.059

0

6.07

Vlr Adicionado Recebido em Transferência

156

17

0

6.07.01

Resultado de Equivalência Patrimonial

0

0

0

6.07.02

Outros

156

17

0

6.08

Valor Adicionado Total a Distribuir

7.134

8.076

0

6.09

Distribuição do Valor Adicionado

7.134

8.076

0

6.09.01

Pessoal

93

0

0

6.09.01.01

Remuneração Direta

69

0

0

6.09.01.02

Benefícios

19

0

0

6.09.01.03

F.G.T.S.

5

0

0

6.09.01.04

Outros

0

0

0

6.09.02

Impostos, Taxas e Contribuições

3.327

3.110

0

6.09.02.01

Federais

2.727

2.952

0

6.09.02.02

Estaduais

0

0

0

6.09.02.03

Municipais

600

158

0

6.09.03

Remuneração de Capitais de Terceiros

17

0

0

6.09.03.01

Aluguéis

17

0

0

6.09.03.02

Outras

0

0

0

6.09.04

Remuneração de Capitais Próprios

3.697

4.966

0

6.09.04.01

Juros sobre o Capital Próprio

0

0

0

6.09.04.02

Dividendos

0

0

0

6.09.04.03

Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício

3.697

4.966

0

6.09.05

Outros

0

0

0
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12.01 - PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES - COM RESSALVA

Parecer dos auditores independentes
Aos
Acionistas e Diretores da
BIC - Arrendamento Mercantil S.A
Barueri - SP
1. Examinamos os balanços patrimoniais da BIC - Arrendamento Mercantil S.A. levantados em 31
de dezembro de 2008 e 2007 e as respectivas demonstrações de resultados, das mutações do
patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado, correspondentes aos exercícios
findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e
compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o
volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da Sociedade; (b) a
constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as
informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis
mais representativas adotadas pela administração da Sociedade, bem como da apresentação das
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
3. Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 3e, a Sociedade registra as suas operações e
elabora as suas demonstrações financeiras com a observância das diretrizes contábeis
estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, que requerem o ajuste a valor presente da carteira
de arrendamento mercantil por meio da provisão para “superveniência ou insuficiência” de
depreciação, classificada no ativo permanente. Essas diretrizes não requerem a reclassificação
das operações, que permanecem registradas de acordo com as disposições da Lei nº 6.099/74,
para as rubricas de ativo circulante e realizável a longo prazo e rendas e despesas de
arrendamento, mas resultam na apresentação do resultado do exercício e do patrimônio líquido,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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12.01 - PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES - COM RESSALVA

4. Em nossa opinião, exceto quanto à não-reclassificação de saldos mencionada no parágrafo
anterior, as demonstrações financeiras acima referidas representam, adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BIC - Arrendamento Mercantil
S.A. em 31 de dezembro de 2008 e 2007, os resultados de suas operações, as mutações de seu
patrimônio líquido, os fluxos de caixa e o valor adicionado, correspondentes aos exercícios
findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
13 de fevereiro de 2009
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Alberto Spilborghs Neto
Contador CRC 1SP167455/O-0
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13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas,
Submetemos à V.Sas., as Demonstrações Financeiras da BIC Arrendamento Mercantil S.A., relativa aos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007 e 2006, juntamente com o Parecer dos Auditores
Independentes, elaboradas na forma societária, consoante às normas do Banco Central do Brasil - BACEN e
da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

CONTEXTO OPERACIONAL
A BIC Arrendamento Mercantil S.A., tem por objetivo a prática de operações de arrendamento
mercantil definidas pela Lei nº 6.099 de 12 de setembro de 1974, e disposições complementares do
Banco Central do Brasil - BACEN.
DESEMPENHO NO EXERCÍCIO
O saldo da carteira de arrendamentos a valor presente atingiu R$ 115.019 mil, compôs o saldo de
R$ 135.177 mil em imobilizado de arrendamento, sendo 3% em aeronaves, 2% de imóveis, 34% de
máquinas e equipamentos e 61% em veículos, num total de 217 contratos vigentes, com valor
médio de R$ 530 mil por contrato.
LUCRO LÍQUIDO
A BIC Arrendamento Mercantil S.A., apresentou um lucro líquido no exercício de 2008 de R$
3.697 mil, com rentabilidade sobre o patrimônio líquido final de 5,45 %.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em 31 de dezembro de 2008, o Patrimônio Líquido da BIC Arrendamento Mercantil S.A.,
alcançou o montante de R$ 67.827 mil.
BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO A EMPREGADOS
A BIC Arrendamento Mercantil S/A não mantém nenhum plano específico de benefícios a
empregados.

RELACIONAMENTO COM AUDITORES
Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM 381/03 de 14/01/2003, informamos que a empresa
de auditoria independente KPMG Auditores Independentes não prestou outros serviços, no
exercício de 2008, além dos serviços de auditoria externa.
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14.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E DE 2007
(Em milhares de reais)

1.

Contexto operacional

A BIC - Arrendamento Mercantil S.A. tem como objetivo a prática de operações de arrendamento
mercantil.
As operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam integradamente
no mercado financeiro, e certas operações têm a participação ou a intermediação de instituições
associadas, integrantes do sistema financeiro. Os benefícios dos serviços prestados entre essas
instituições e os custos da estrutura operacional e administrativa são absorvidos, segundo a
praticabilidade de lhes serem atribuídos, em conjunto ou individualmente.

2. Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da Lei
das Sociedades por Ações – Lei nº. 6404/76, alterada pela Lei nº. 11.638/07, 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).
Conforme determinado pela Resolução CMN nº 3.604/08, no exercício findo em 31 de dezembro de
2008 está sendo apresentada à demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto de acordo
com o Pronunciamento Técnico 03 (CPC 03), e foi dispensada a obrigatoriedade da apresentação da
demonstração das origens e aplicações de recursos. Adicionalmente, para fins de comparabilidade
está sendo apresentada a demonstração dos fluxos de caixa, relativa ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2007.

3.

Principais práticas contábeis

a) Resultado das operações
É apurado pelo regime contábil de competência, segundo as Portarias do Ministério da Fazenda MF
nºs. 140/84 e 113/88, considerando:
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.

as receitas de arrendamento mercantil, calculadas e apropriadas mensalmente pelo valor das
contraprestações exigíveis no período, atualizadas monetariamente;e

.

os rendimentos, encargos, variações monetárias e cambiais, a índices e taxas oficiais, incidentes
sobre ativos e passivos circulantes e a longo prazo.

b) Estimativas Contábeis
A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis.
Itens significativos sujeitos a aplicação de estimativas e premissas incluem: a avaliação da
realização da carteira de crédito para determinação da provisão para créditos de liquidação
duvidosa, os estudos técnicos para estimar os períodos de realização dos créditos tributários, a
avaliação das contingências e obrigações, apuração das respectivas provisões e avaliação dos
títulos e de instrumentos derivativos. A liquidação das transações e os respectivos saldos contábeis
apurados por meio da aplicação de estimativas, poderão apresentar diferenças, devido a imprecisões
inerentes ao processo de estimativas. A sociedade revisa as estimativas e premissas pelo menos
trimestralmente.

c) Caixa e equivalentes de caixa para o fluxo de caixa pelo método indireto
Caixa e equivalentes de caixa, incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de
curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor e limites, com prazo de
vencimento igual ou inferior a 90 dias.

d) Ativos circulante e realizável a longo prazo
São registradas pelo valor de aplicação ou aquisição acrescida dos rendimentos auferidos até a data
do balanço.

d.1) Aplicações interfinanceiras de liquidez
São registradas pelo valor de aplicação ou aquisição acrescida dos rendimentos auferidos até a
data do balanço.
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d.2) Títulos e valores mobiliários

Conforme regras estabelecidas pela Circular nº 3.068/01 do Banco Central do Brasil, os títulos
e valores mobiliários são classificados e avaliados conforme descrito a seguir:
-

Títulos para negociação – Títulos e valores mobiliários adquiridos com o intuito de
serem ativa e freqüentemente negociados, são ajustados pelo valor de mercado em
contrapartida ao resultado do período.

-

Títulos disponíveis para venda – Títulos e valores mobiliários que não se enquadram
como para negociação, nem como mantidos até o vencimento, são ajustados pelo valor
de mercado, em contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, pelo valor
líquido dos efeitos tributários.

-

Títulos mantidos até o vencimento – Títulos e valores mobiliários, com a intenção e
capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento, são
avaliados pelos custos de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em
contrapartida ao resultado do período.

d.3) Provisão para operação de crédito de liquidação duvidosa
A provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa, considerada suficiente pela administração,
atende ao requisito mínimo estabelecido pela Resolução nº 2.682/99 do Conselho Monetário Nacional CMN, que requer a análise periódica da carteira e sua classificação em nove níveis, sendo AA (risco mínimo)
e H (perda).

e) Permanente
O imobilizado de arrendamento, demonstrado ao custo, é reduzido pela depreciação acumulada,
calculada de forma acelerada em 30% e segundo determinação das Portarias MF nºs. 140/84 e
113/88. Conseqüentemente, a sociedade, visando atender ao regime de competência, reconheceu no
resultado do exercício superveniência de depreciação, no montante de R$ 19.875 (2007 –
insuficiência de depreciação de R$ 514), equivalente ao ajuste a efetivo valor presente dos fluxos
futuros da carteira de arrendamento mercantil, com base nas taxas implícitas de retorno de cada
operação. O saldo acumulado de superveniência de depreciação é de R$ 21.962 ( 2007 – R$ 2.087)
resultando na constituição de uma provisão para imposto de renda diferido, classificado em outras
obrigações de R$ 5.491 (2007 – R$ 522). O prejuízo ao final do contrato, em função da opção de
compra pelo arrendatário, é diferido e amortizado, contábil e fiscalmente, pelo prazo restante de
vida útil do bem objeto do arrendamento.
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As taxas anuais de depreciação, sem consideração da referida redução de 30% são:
%
10
4
20
10

Aeronaves
Edificações
Veículos
Máquinas e equipamentos

f) Passivos circulante e exigível a longo prazo

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis incluindo, quando aplicáveis, os encargos e as
variações monetárias (em base “pro rata”) e cambiais auferidas.
O imposto de renda e a contribuição social são registrados na rubrica "outras obrigações - fiscais e
previdenciárias", e são calculados sobre o lucro contábil ajustado pelas adições e exclusões, à
alíquota de 15%, acrescida de adicional de 10% acima de determinado limite para o imposto de
renda e, à alíquota de 9% até o mês de abril e 15% a partir do mês de maio sobre o lucro antes da
dedução do imposto de renda para a contribuição social. O imposto de renda e a contribuição social
diferidos são calculados com base nas alíquotas vigentes na data do balanço e registrados na rubrica
"outros créditos - diversos".

g) Demonstrações do valor adicionado - informação complementar
A Sociedade está apresentando como informação complementar, nos moldes do Pronunciamento
Técnico CPC 09 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e Resolução CFC nº 1.138/08, a
demonstração do valor adicionado, que tem por objetivo demonstrar o valor da riqueza gerada pela
Sociedade e a distribuição para os elementos que contribuíram para sua geração.

4.

Aplicações no mercado aberto

Vencimento
Até 30 dias
Total

2008
4.952
4.952

2007
-
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Estão representadas por compromissos de revenda de títulos a preços fixos com liquidação em 02
de
Janeiro de 2009 e estão lastreados por NTN-F.

5.

Títulos e valores mobiliários

Vencimento
Títulos para negociação – Carteira Própria
Certificados de Depósitos Bancários
Até 90 dias
Mais de 360 dias
Total

2008
42.022
6.224
48.246

2007

31.163
31.163

Os certificados de depósitos bancários são pós-fixados, indexados em CDI e têm vencimento entre
fevereiro de 2009 e abril de 2011. O valor de mercado e custo se equiparam na data do balanço.
Os títulos são classificados no balanço patrimonial no ativo circulante devido suas características de
liquidez e estão registrados na Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP).

6. Carteira de instrumentos financeiros
a) Instrumentos financeiros – Instrução 475/08 e Deliberação 550/08 da CVM:
As informações financeiras são elaboradas com base em critérios que pressupõem a continuidade
das operações.
O valor contábil dos instrumentos financeiros, registrados ou não em contas patrimoniais,
aproxima-se do valor que se poderia obter por meio de negociação em mercado ativo, ou, na
ausência deste, aproxima-se do valor presente dos fluxos de caixa ajustados pela taxa de juros
vigente no mercado, exceto pelas debêntures, que apresenta valor contábil de R$ 112.140 e valor
de mercado de R$ 115.894.

As operações passivas de debêntures tiveram seus valores de mercado calculados mediante
desconto de seus fluxos de caixa futuros às taxas divulgadas pela BM&FBOVESPA.
b) Sensibilidade - Informações qualitativas e quantitativas sobre Instrumentos
Financeiros Derivativos
27/10/2010 23:44:12
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A Instituição não possui instrumentos derivativos, que possam impactar significativamente os
resultados. As operações estruturais (Banking Book), provenientes das diversas linhas de
negócio da instituição são naturalmente hedgeadas ou possuem respectivos hedges e são
registrados contabilmente, em sua grande maioria, pela curva contratada, diferentemente dos
instrumentos financeiros derivativos que sofrem oscilações no respectivo registro contábil em
razão da marcação a mercado.
Além disso, mesmo reduzido, o impacto econômico em uma eventual oscilação de taxa de juros
poderá não representar necessariamente um lucro ou prejuízo contábil material para instituição.
As análises detalhadas da área de Gestão de Riscos sobre o risco de mercado realizadas
diariamente através dos indicadores de VaR (Value at Risk) e Análise de Estresse, entre outros,
refletem mais adequadamente o risco assumido e o próprio regulador – Banco Central - controla
o risco das instituições por este critério.
A Instituição avalia o risco de mercado pelo Comitê de Tesouraria que se reúne e define um
conjunto de cenários em ambiente de crise, especialmente útil em períodos de quebra dos
padrões históricos. Entende-se por cenário, neste contexto, uma determinada combinação de
preços e taxas de juros. Observamos que os cenários definidos nos modelos de estresse podem
representar situações extremas e distantes do cotidiano.

7.

Operações de arrendamento mercantil e outros créditos

a) Classificação por atividade:

2008

2007

456
38.304
2.541
81.636
597
123.534

10.804
854
6.857
714
19.229

Setor Privado
Rural
Indústria
Comércio
Outros Serviços
Pessoas físicas
Total

b) Diversificação por prazo:

27/10/2010 23:44:12
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2008

2007

12.048
33.772
77.490
224
123.534

177
845
18.207
19.229

2008

2007

Setor Privado
A vencer até 90 dias
A vencer de 91 até 360 dias
A vencer acima de 360 dias
Vencidos a partir de 15 dias
Total

8.

Provisão para créditos de liquidação duvidosa
a) Movimentação da provisão

Saldo inicial
Constituição / reversão

189
2.815

1.553
(1.364)

Saldo final

3.004

189

Percentual da provisão sobre a carteira de arrendamentos
e outros créditos.

2,43%

0,98%

Não houve renegociações no exercício.
b) Composição por níveis de riscos

Em atendimento à Resolução n.º 2.682/99 do CMN, as operações de arrendamento da sociedade
foram classificadas em níveis de risco. Essa classificação contempla:
a) a avaliação individual do cliente e das garantias existentes para cada operação; e
b) a consideração da tabela de atraso para as operações individualmente.

2008

2007

27/10/2010 23:44:12
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Nível de risco
AA

Base de Provisão
cálculo
611
-

A
B
C
D
E
G
Total

33.166
70.425
18.402
480
214
236
123.534

Base de
cálculo
119

166
704
1.656
139
105
234
3.004

Provisão
-

8.464
8.873
1.709
64

42
89
52
6

19.229

189

O saldo base das operações para a constituição da provisão para créditos de liquidação duvidosa,
inclui o montante de R$ 7.715 (2007 - R$ 64) referente a valores a receber por venda de BNDU. Os
saldos das operações de arredamento mercantil estão apresentados a valor presente.
9.

Outros créditos - diversos
2008

2007

Devedores por depósitos em garantia
Impostos a recuperar

209
654

31
654

Total

863

685

10.

Outros valores e bens

a) Despesas antecipadas – Referem-se a despesas pagas antecipadamente a promotoras de
vendas por serviços prestados na colocação de operações de arrendamento mercantil, apropriadas
pro rata tempore, segundo os prazos das operações contratadas
b) Bens não de uso - São representados por bens recuperados objeto de operação de leasing no
exercício como segue:
2008
Imóvel
Veículo
Subtotal
Provisão para desvalorização de outros valores e
bens
Total
27/10/2010 23:44:12
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Os bens não de uso existente em 2007 foram realizados em 2008, apurando um resultado de R$
330.
11.

Imobilizado de arrendamento
2008

2007

3.850
3.500
82.495
45.332

1.500
17.159
8.361

135.177

27.020

Superveniência de depreciação
Depreciações acumuladas

21.962
(26.802)
(4.840)

2.087
(6.835)
(4.748)

Total

130.337

22.272

Aeronaves
Imóveis
Veículos e afins
Móveis, máquinas e equipamentos e instalações

A depreciação é calculada às taxas permitidas pela legislação fiscal, aceleradas em 30%, conforme critérios
estabelecidos pela Portaria MF nº 140/84, quando aplicável e o seguro do imobilizado de arrendamento é
contratado pelos respectivos arrendatários, conforme estabelecido em cláusula contratual.

12.

Emissão de debêntures

Em 01 de julho de 2008, a Sociedade emitiu 10.500 (dez mil e quinhentos) debêntures simples, não
conversíveis em ações, nominativas escriturais, da espécie subordinada, em série única LBIC13,
relativas à 3ª emissão, no valor de R$ 105.000, com vencimento para 01 de julho de 2010 e
remuneração de 115% do CDI, registro CVM: CVM/SRE/DEB-2008/021 em 18/07/2008. As
debêntures apresentam a seguinte posição contábil no trimestre
Quantidade emitida
Quantidade em carteira
Posição liquida

10.500
10.500

Valor de emissão atualizado
10.760152
Valor contábil
112.140
(*) As despesas associadas às captações de recursos no valor de R$ 842, são registradas como
redutoras das respectivas captações e apropriadas ao resultado pelo prazo da operação.

27/10/2010 23:44:12
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13.

Outras obrigações – diversas

2008

2007

Provisão para pagamentos a efetuar
Provisão para passivos contingentes

45
31

34
31

Total

76

65

14.

Patrimônio líquido

O capital social, subscrito e integralizado, está representado por 48.000.000 de ações ordinárias
nominativas.
Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo correspondente a 25% do lucro líquido do
exercício, nos termos da legislação societária. Conforme determina o Art. 202 § 3o da Lei das
Sociedades por Ações, a administração da Sociedade não declarou pagamento de dividendos sobre
o lucro do exercício, cabendo à Assembléia Geral dos Acionistas, a ser realizada no início de 2009,
a deliberação sobre pagamento de dividendos.
A reserva estatutária é formada pela acumulação de valores remanescentes de lucros líquidos dos
períodos encerrados, deduzidos dos juros sobre o capital próprio, quando pagos ou provisionados, e
da destinação a formação da reserva legal. O saldo remanescente na conta de reserva estatutária,
destina-se a reforço de capital social e de giro da sociedade, objetivando assegurar adequadas
condições operacionais.

15.

Imposto de renda e contribuição social

a) Demonstração do cálculo dos encargos com imposto de renda e contribuição social:

Apuração
Resultado antes da tributação sobre o lucro

27/10/2010 23:44:12
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Base de cálculo
Adições permanentes
Adições temporárias
Exclusão temporária – superveniência de depreciação
Realizações de créditos tributários
Exclusões
Base tributável (acumulado 2008)
Base de cálculo da Contribuição Social (maio a dezembro de 2008)
Encargos às alíquotas de 15% e 9% para IR e CS, respectivamente
Adicional de 10% de IR
Contribuição Social adicional de 6% a partir de maio de 2008
Impostos correntes
Conciliação do resultado
Impostos correntes
Imposto de renda diferido
Constituição/reversão de créditos tributários
Acréscimo da CSL Diferida pela alteração da alíquota para 15%
Resultado de impostos

5.816
55
4.517
(19.875)
(280)
(159)
(9.926)
-

5.816
55
4.517
(280)
(159)
9.949
7.487
895
449
1.344

4.969
(3.501)
1.468

1.344
(612)
(81)
651

2007
IR
7.477

Apuração
Resultado antes da tributação sobre o lucro
Base de cálculo
Adições permanentes
Adições temporárias
Realizações de créditos tributários
Exclusões
Base tributável
Encargos às alíquotas de 15% e 9% para IR e CS, respectivamente
Adicional de 10% de IR
Impostos correntes
Conciliação do resultado
Impostos correntes
Imposto de renda diferido
CSLL-MP 2158-35 (Compensação no exercício)
27/10/2010 23:44:12
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(1)
7.035
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1.735

7.477
25
788
(1.705)
(1)
6.584
592

1.735
(128)

592

592

(30)
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Constituição/reversão de créditos tributários
Resultado de impostos

b)

229
1.836

113
675

Composição dos créditos tributários:

Descrição
Imposto de renda
Prov p/créd. liq. Duvidosa
Provisão
p/contingências
Outras
Prejuízo fiscal
Subtotal

e

Contribuição social
Prov p/ Créd Liq.Duvidosa
Provisão
p/contingências
Outras
Subtotal

e

2008
Realizações

31/12/2007

TOTAL

Adições

31/12/2008

86
252

70
-

774
315

790
567

338

70

2.482
3.571

2.482
3.839

31
90

42

485
250

474
340

121

42

735

814

459

112

4.306

4.653

Obs.: Inclui o acréscimo de R$ 81 de CSL diferido decorrente do aumento de alíquota de 9% para
15%.

Descrição
Imposto de renda
Prov p/créd. liq. Duvidosa
Provisão
p/contingências
Outras
Subtotal
Contribuição social
Prov p/ Créd Liq.Duvidosa
Provisão
p/contingências
Outras
Subtotal

2007
Realizações

31/12/2006

e

e

Adições

31/12/2007

427
140

426
-

85
112

86
252

567

426

197

338

154
50

154
-

31
40

31
90

204

154

71

121
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CSLL – MP 2158-35
Subtotal

30
234

30
184

71

121

TOTAL

801

610

268

459

c)

Ativo diferido sobre prejuízo fiscal

Foi registrado R$ 2.482 a títulos de imposto de renda sobre prejuízo fiscal a compensar em
exercícios subseqüentes.
d) Passivo diferido – a sociedade possui registrado R$ 5.491 (2007 – R$ 522) a título de imposto
de renda diferido sobre superveniência de depreciação, que será realizado durante o prazo de
realização das operações tendo sido realizado R$ 1.103 no período.
e)
Realização dos créditos tributários - com base em estudo técnico, foi possível estimar a
geração de lucros tributáveis futuros sobre os quais ocorrerá a realização dos créditos tributários.
Para os créditos tributários existentes na data do balanço, foram estimados os seguintes percentuais
de realização: 40,8% durante o ano de 2009, 23,6% para o ano de 2010, 9,3% no ano de 2011,
8,4% para o ano de 2012 e 17,9% para o ano de 2013.
f) Valor presente dos créditos tributários -com base na taxa SELIC projetada, descontada dos
efeitos tributários, os créditos tributários calculados a valor presente apresentam montante de
aproximadamente R$ 3.606 (2007 – R$ 323).
16.

Operações com partes relacionadas

A instituição mantém transações com partes relacionadas, efetuadas em condições normais de
mercado. Os saldos de operações com partes relacionadas em 31 de dezembro de 2008 são com o
Banco Industrial e Comercial S.A e podem ser assim demonstrados:

Disponibilidades
Aplicações interfinanceiras de liquidez
Títulos e valores mobiliários
Resultado de aplicações interfinanceiras de liquidez
Resultado de TVM
Despesa depósitos interfinanceiros
Despesas de debêntures

27/10/2010 23:44:12
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4.952
48.246
3.368
1.730
127

435
31.163
11.357
3.663
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17.

Contingências passivas e obrigações legais

31/12/2007
Provisão para riscos fiscais
Provisão para passivos contingentes
Total

987
31
1.018

Adições
1.281
1.281

31/12/2008
2.268
31
2.299

As obrigações legais e os passivos contingentes classificados como perdas prováveis estão
integralmente contabilizados. As questões mais relevantes são:
COFINS: pleiteia o pagamento da contribuição, a partir de novembro de 2005, com base no cálculo
estipulado pela Lei Complementar 7/70, tendo em vista a inconstitucionalidade da ampliação da
base de cálculo prevista na Lei n.º 9.718/98, declarada pelo Acórdão do STF julgada em outubro de
2005.
PIS: pleiteia o pagamento da contribuição, a partir de novembro de 2005, com base no cálculo
estipulado pela Lei Complementar 7/70, tendo em vista a inconstitucionalidade da ampliação da
base de cálculo prevista na Lei n.º 9.718/98, declarada pelo Acórdão do STF julgada em outubro de
2005.
Não há ativos contingentes
Contingências cíveis
A Administração da sociedade revisa as contingências e reavalia em conjunto com seus consultores
jurídicos as possibilidades de eventuais perdas, ajustando as provisões para contingências quando
necessário. Baseada na opinião de desfecho favorável de seus advogados, a administração mantém
registradas provisões para esses passivos contingentes em montantes considerados suficientes para
fazer face a eventuais perdas decorrentes de decisões desfavoráveis ao final dos processos.

18.
Outras receitas e despesas operacionais
As receitas referem-se basicamente da atualização do contrato de devedores por compra de valores
e bens; e as despesas referem-se à atualização de impostos.

19.

Outras informações

27/10/2010 23:44:12
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a) A Sociedade não realizou operações com derivativos em 2008 e 2007.
b) A Lei nº. 11.638, publicada no Diário Oficial da União em 28 de dezembro de 2007, alterou
diversos dispositivos da Lei nº.6.404 (Sociedades por Ações). Essas alterações entraram em
vigor em 1º de janeiro de 2008. Dentre as principais alterações introduzidas, destacamos os
seguintes assuntos que na avaliação de nossa Administração modificam a forma de
apresentação de nossas demonstrações financeiras, mas não afetam significativamente os
critérios de apuração de nossa posição patrimonial e financeira e do nosso resultado a partir do
exercício a findar-se em 2008: Foi extinta a obrigatoriedade da Demonstração das Origens e
Aplicações de Recursos (DOAR), sendo substituída pela Demonstração dos Fluxos de Caixa
(DFC) e foi introduzida como publicação obrigatória a Demonstração do Valor Adicionado
(DVA). Outras alterações foram introduzidas pela Lei 11.638/07 e que na avaliação da
Administração não houve impacto no patrimônio líquido por força de implantação destes novos
procedimentos, visto que já são praticadas algumas das alterações introduzidas, como o ajuste a
valor de mercado para os ativos representados por títulos e valores mobiliários e instrumentos
financeiros.

c) Caixa e Equivalentes de caixa para o fluxo de caixa pelo método indireto
O caixa e equivalentes de caixa compreendem:
2008

2007

Disponibilidades
Aplicações interfinanceiras de liquidez
Títulos e valores mobiliários

510
4.952
42.022

435
-

Total

47.484

435

d) Visando otimização dos custos estruturais e aproximar a Sociedade do centro de decisões do
Conglomerado BICBANCO, foi deliberado na AGE de 20 de junho de 2008, a mudança da sede do
Estado do Ceará para o Estado de São Paulo à Praça das Dracenas nº 26 sala 14 no município de
Barueri –SP, devidamente registrado na JUCESP, após homologação do BACEN.
*

*
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ
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BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL SA
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ÍNDICE
GRUPO QUADRO

DESCRIÇÃO

PÁGINA

01

01

IDENTIFICAÇÃO

1

01

02

SEDE

1

01

03

DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)

1

01

04

REFERÊNCIA DO DFP

1

01

05

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

2

01

06

CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

2

01

07

SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

2

01

08

PROVENTOS EM DINHEIRO

2

01

09

DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

2

02

01

BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO

3

02

02

BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO

5

03

01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

7

04

01

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

8

05

01

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2008 A 31/12/2008

9

05

02

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2007 A 31/12/2007

10

05

03

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2006 A 31/12/2006

11

06

01

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

12

12

01

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES - COM RESSALVA

13

13

01

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

14

01

NOTAS EXPLICATIVAS

15
16/31
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