COMUNICADO AO MERCADO

Aquisição da Rede Matriz
São Paulo, 07 de Novembro de 2007 – O Banco Sofisa S.A. (código Bovespa: SFSA4) anuncia hoje
que concluiu o processo de compra da Rede Matriz, uma das redes de correspondentes bancários
líderes no estado do Pernambuco.
A operação representa a aquisição de 100% do capital da Sanape Participações Ltda., empresa que
detém os ativos, marca, contratos de franquia e modelo de negócios com nome fantasia de Rede
Matriz.
A Rede Matriz atua originando empréstimos e como agente arrecadador de contas de
concessionárias de serviços públicos, recebendo também boletos bancários, através de 18 lojas
próprias e 91 lojas franqueadas, atendendo áreas de baixíssima bancarização.
A Matriz foi fundada em 1999 para ser uma Rede de serviços bancários com o objetivo de oferecer
produtos e serviços adequados às necessidades dos brasileiros não atendidos pelo varejo bancário
tradicional, através de uma proposta barata, rentável, eficiente e inovadora, com comodidade e uma
forte identificação com o público que atende. Com isso a Matriz aprimorou seu modelo de negócios
para atender as mudanças de mercado e com isso conquistou o primeiro lugar em recebimento de
contas no Estado do Pernambuco.
O valor a ser pago pelo Sofisa por essa aquisição é inferior a 1% de seu Patrimônio Líquido, nesta
data, e proporcionará uma plataforma escalável no desenvolvimento de seu segmento de negócios
voltado ao financiamento às pessoas físicas, por via de uma marca líder no mercado local e um
modelo consolidado de baixo custo proporcionado pelas franquias.
Todos os serviços oferecidos pela Matriz aos seus clientes continuarão a ser realizados da forma
habitual e de maneira independente, com a manutenção da atual estrutura administrativa e de
atendimento, respeitando suas características e especialidades.
Adicionalmente o Banco Sofisa esclarece que por essa aquisição não se configurar investimento
relevante não há necessidade de aprovação em Assembléia Geral nos termos do Artigo 256 da Lei
6.404/76 e alterações posteriores.
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Sobre o Banco Sofisa S.A.
O Banco Sofisa 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 crédito consignado e
financiamento de veículos. 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.

