COMUNICADO AO MERCADO

Comunicado ao Mercado: Banco Sofisa Assina Acordo
de Empréstimo Sindicalizado com a IFC
O Banco Sofisa S.A. (“Sofisa”), comunica a seus acionistas e ao mercado que assinou hoje
um Acordo de Empréstimo com a International Finance Corporation (“IFC”), instituição
financeira membro do Grupo Banco Mundial (World Bank Group), que promove o
crescimento econômico sustentável nos países em desenvolvimento através dos
financiamentos de investimentos do setor privado.
Esse Acordo de Empréstimo disponibilizará ao Sofisa uma linha de crédito total de
US$185,0 milhões, sendo US$30,0 milhões indexados em reais e um empréstimo
sindicalizado de US$155,0 milhões, que a IFC e o bookrunner conjunto Banco Itaú
Europa/ItaúBBA sindicalizaram com outros 18 bancos internacionais. O desembolso total
desse empréstimo será realizado nos próximos 15 dias. O financiamento de US$30,0
milhões indexados em reais, tem vencimento final de 7 anos, com pagamento de juros em
bases semestrais. Já o empréstimo sindicalizado de US$155,0 milhões, tem vencimento
final de 5 anos, com pagamento de juros em bases semestrais.
O empréstimo faz parte da estratégia do Sofisa, que objetiva a expansão de suas atividades
de crédito com recursos de funding adequados aos prazos de suas operações.
Adicionalmente, essa operação auxiliará o Sofisa a desempenhar um papel mais efetivo no
desenvolvimento do setor privado brasileiro, especialmente através da concessão de
créditos às pequenas e médias empresas que tenham capacidade de comprovar seu
compromisso com os critérios sociais e ambientais exigidos pela IFC.

São Paulo, 29 de Janeiro de 2008.

Gilberto Maktas Meiches
Diretor de Relações com Investidores
Banco Sofisa S.A.

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.

