PRESS RELEASE

Fitch Aumenta Rating do Banco Sofisa
São Paulo, 4 de abril de 2008 – O Banco Sofisa S.A. (código Bovespa: SFSA4) anuncia
que a Fitch Ratings, agência internacional de classificação de ratings, aumentou hoje, o
Rating Nacional de Longo Prazo do Banco Sofisa de A(bra) para A+(bra) - vide quadro
abaixo.
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Perspectiva de Longo Prazo

Estável

O aumento do Rating Nacional de Longo Prazo do Banco Sofisa reflete as perspectivas
positivas de suas atividades, bem como:
Incremento e diversificação de suas operações;
Satisfatório desempenho ao longo dos anos aliado ao baixo perfil de risco e à
postura conservadora da administração;
Forte conhecimento do mercado de pequenas e médias empresas;
Bons índices de qualidade de ativos, mesmo em períodos de deterioração do
crédito.
Os denominados ratings são comumente utilizados como um auxílio na precificação do risco
de crédito em títulos de renda fixa que possam ser comprados ou vendidos. Muitos agentes
do mercado também utilizam ratings como limites em seus parâmetros de investimento, e
como um meio de expandirem seus horizontes para mercados ou tipos de títulos que eles
não cobrem com as suas próprias análises. Pelo fato de que grandes investidores confiarem
globalmente nos ratings emitidos por agências qualificadas como a Fitch, os ratings ajudam
os emissores de dívida na obtenção de acesso estável e flexível àquelas fontes de capital.
A elevação do Rating de Longo Prazo conferido pela Fitch ao Banco Sofisa, reitera a
solidez e qualidade dos ativos do Banco, e sua posição de destaque entre os bancos de seu
segmento de atuação.
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O Banco Sofisa S.A. (código Bovespa: SFSA4) é um dos bancos líderes no segmento de crédito e financiamento às
pequenas e médias empresas, o chamado middle-market, além de atuar nos segmentos de financiamento de veículos e de
crédito consignado. Possui uma operação consolidada e um sólido histórico de atuação, que lhe assegura rentabilidade e
segurança em seus negócios, o que é traduzido pelos melhores ratings entre os bancos de seu segmento de atuação.

