COMUNICADO AO MERCADO

Fundos de investimentos geridos por PERFIN ADMINISTRACAO DE RECURSOS
LTDA. (“Fundos”), e sob a administração do BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.
DTVM instituição com sede na cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, Praia de
Botafogo, 501, 5o andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 59.281.253/0001-23, sob a
administração do Votorantim Asset DTVM LTDA instituição com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, Av. das Nações Unidas, 14171 7º andar A, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 03.384.738/0001-98 e sob a administração do BNY Mellon Serviços
Financeiros S.A. DTVM. instituição com sede na cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio
de Janeiro, Av. Presidente Wilson, 231 11º andar , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
02.201.501/0001.61 nos termos da Instrução CVM n.º 358/2002, alterada pela Instrução
CVM nº 449/07, vem informar que, em negociações realizadas no pregão da Bolsa de
Valores de São Paulo – BOVESPA, ao longo das últimas semanas ADQUIRIU ações
preferenciais de emissão do BANCO SOFISA S.A. (“Companhia”), sendo que, nesta data,
somadas à participação detida anteriormente à recente AQUISIÇÃO, os Fundos passaram a
deter 2.058.500 (dois milhões, cinqüenta e oito mil e quinhentos) ações preferenciais. A
referida participação dos Fundos representa 5,07% (cinco vírgula zero sete por cento) das
ações preferenciais de emissão da Companhia. Ressalta-se que a aquisição das ações tem o
exclusivo objetivo de investimento, não havendo qualquer interesse em alterar a
composição do controle ou estrutura administrativa da Companhia, bem como comunica (i)
não deter bônus de subscrição, direitos de subscrição de ações, opções de compra de ações
e debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia; e (ii) não ter firmado acordo
ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores
mobiliários de emissão da Companhia.
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