
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
SOCIETÁRIA NO BANCO PATAGONIA 

 
 
 
Srs. Acionistas, 
 

Consoante as disposições do artigo 256 da Lei 6.404, de 15.12.1976, 
apresento à aprovação desta Assembleia os seguintes assuntos: 
 

a) aquisição, pelo Banco do Brasil S.A., de participação societária equivalente 
a 366.825.016 ações ordinárias escriturais classe “B” do Banco Patagonia 
S.A., correspondendo a 51% do capital social e do capital votante em 
circulação, na mesma proporção, em face do disposto no inciso I, do art. 
256, e alínea “b”, do Parágrafo único, do art. 247, ambos da Lei 6.404, de 
15 de dezembro de 1976 (“LSA”); e  

b) ratificação do Contrato de Compra e Venda de Ações, acompanhado do 
laudo de avaliação do Banco Patagonia S.A., nos termos do § 1º, do art. 
256, da LSA. 

A operação de aquisição do controle do Banco Patagonia justifica-se por: 
 

a) representar oportunidade de ampliação da presença do Banco do Brasil em 
negócios internacionais, priorizando-se, nesse movimento, o mercado 
argentino; 

 
b) complementar a estratégia de crescimento e de criação de valor do Banco 

do Brasil; 
 

c) permitir ao Banco do Brasil potencializar negócios e capturar sinergias com 
destaque para: 

 
I - ampliação da parceria com empresas brasileiras e argentinas; 
 
II - diversificação do portfólio de produtos e serviços do Banco Patagonia 

para reforçar o atendimento de seus clientes; 
 
III - expansão da carteira de crédito do Banco Patagonia, em especial em 

operações com empresas brasileiras que atuam na Argentina e 
empresas locais do segmento atacado; e 

 
IV - atuação na cadeia de valor do segmento pessoa jurídica na 

Argentina, por meio do atendimento das micro e pequenas empresas, 
empregados de empresas e fornecedores. 

 
d) gerar valor para os acionistas. 

 
 À consideração de V. Sas. 
  
 Em 18 de maio de 2010. 
 
 
 Aldemir Bendine 
 Vice-Presidente do Conselho de Administração 



ANEXO 19 - AQUISIÇÃO DE CONTROLE 
 
 
 
1. Descrever o negócio 

A transação compreende, dentre outras disposições, a alienação do 
controle acionário do Banco Patagonia S.A. (“BP”) ao Banco do Brasil 
S.A. (“BB”). O preço de aquisição das 366.825.016 ações ordinárias é 
de US$ 479.660.391 (quatrocentos e setenta e nove milhões, 
seiscentos e sessenta mil, trezentos e noventa e um dólares 
americanos), e representa 51% do capital social e do capital votante 
em circulação, na mesma proporção. 
 
 

2. Informar a razão, estatutária ou legal, pela qual o negócio foi 
submetido à aprovação da assembleia 

 
A submissão da aquisição do controle acionário do BP à assembleia geral 
do BB decorre da imposição legal resultante da conjugação do disposto 
nos artigos 256, I, combinado com a alínea “b”, do parágrafo único, do 
artigo 247, ambos da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), haja 
vista que o preço pago pela aquisição do controle acionário somado ao 
valor contábil dos demais investimentos em sociedades coligadas e 
controladas do BB, supera 15% do valor do patrimônio líquido do BB 

 

 

3. Relativamente à sociedade cujo controle foi ou será adquirido: 
 

a. Informar o nome e qualificação 
Banco Patagonia S.A., CUIT 30-50000661-3, sociedade anônima, 
constituído segundo as leis da Argentina, com sede na Cidade de 
Buenos Aires, Argentina, na Rua Teniente Gral. Juan D. Perón 
500. 

 
b. Número de ações ou quotas de cada classe ou espécie emitidas 
 

Ações Número de ações 
Classe “A” 22.768.818 
Classe “B” 696.495.919 
Total 719.264.737 

 
c. Listar todos os controladores ou integrantes do bloco de controle, 



diretos ou indiretos, e sua participação no capital social, caso 
sejam partes relacionadas, tal como definidas pelas regras 
contábeis que tratam desse assunto 
 
Composição acionária (ações em circulação) 
 
Antes da aquisição: 
Acionista Quantidade ações Participação no capital 

votante 
Jorge G. Stuart Milne 186.850.120 25,9779% 
Ricardo A Stuart Milne 186.850.120 25,9779% 
Emílio C. González Moreno 69.242.340 9,6269% 
Outros 276.322.157 38,4173% 
Total 719.264.737 100,00% 

 
 
 
Após a aquisição: 
Acionista Quantidade ações Participação no capital 

votante 
Banco do Brasil S.A 366.825.016 51,0000% 
Jorge G. Stuart Milne 32.109.300 4,4642% 
Ricardo A Stuart Milne 32.109.300 4,4642% 
Emílio C. González Moreno 11.898.964 1,6543% 
Outros 276.322.157 38,4173% 
Total 719.264.737 100,00% 

 
d. Para cada classe ou espécie de ações ou quota da sociedade 

cujo controle será adquirido, informar: 
 

Fonte dos cálculos: Bloomberg 
 
Ativos : 
BPAT AR - Listada na Merval (Argentina) - primeira negociação: 
19/07/2007  
BPAT11 BZ - Listada na Bovespa (Brasil) - primeira negociação: 
19/07/2007  
BPTGF US - Listada na OTC BB (EUA) - primeira negociação: 
06/10/2009 
 
Data Base : Os resultados apresentados são da data base 
29/04/2010 (dia anterior ao do cálculo) 
 

i. Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos 
mercados em que são negociadas, nos últimos 3 (três) 



anos 
 

BPAT AR   BPAT 11 BZ   BPTGF US  

Ano 1 (de 30/04/2007 a 29/04/2008)  

Cotação Mínima: ARS 2,48  

Cotação Média: ARS 3,41  

Cotação Máxima: ARS 4,44  

Ano 1 (de 30/04/2007 a 29/04/2008)  

Cotação Mínima: BRL 27,70  

Cotação Média: BRL 40,16  

Cotação Máxima: BRL 50,50  

Ano 1 (de 30/04/2007 a 29/04/2008) 

Cotação Mínima: N/A (sem 

negociação)  

Cotação Média: N/A (sem 

negociação)  

Cotação Máxima: N/A (sem 

negociação)  

Ano 2 (de 30/04/2008 a 29/04/2009)  

Cotação Mínima: ARS 0,94  

Cotação Média: ARS 1,54  

Cotação Máxima: ARS 2,54  

Ano 2 (de 30/04/2008 a 29/04/2009)  

Cotação Mínima: BRL 11,70  

Cotação Média: BRL 17,53  

Cotação Máxima: BRL 29,85  

Ano 2 (de 30/04/2008 a 29/04/2009) 

Cotação Mínima: N/A (sem 

negociação)  

Cotação Média: N/A (sem 

negociação)  

Cotação Máxima: N/A (sem 

negociação)  

Ano 3 (de 30/04/2009 a 29/04/2010)  

Cotação Mínima: ARS 1,47  

Cotação Média: ARS 3,04  

Cotação Máxima: ARS 4,80  

Ano 3 (de 30/04/2009 a 29/04/2010)  

Cotação Mínima: BRL 15,00  

Cotação Média: BRL 19,80  

Cotação Máxima: BRL 26,00  

Ano 3 (de 30/04/2009 a 29/04/2010) 

Cotação Mínima: USD 0,80  

Cotação Média: USD 0,66 *  

Cotação Máxima: USD 1,75 

 
A cotação média da ação BPTGF US no Ano 3 resultou em um valor menor do que sua 
cotação mínima. Isso ocorreu porque os dados da Bloomberg apresentam volumes de 
negociação para esse ativo nos dias 19/10/2009, 21/10/2009, 22/03/2010, 28/04/2010 e 
29/04/2010, porém não apresentam preço de fechamento, distorcendo assim os resultados. 
Caso os dados de volume desses cinco dias fossem desconsiderados, a cotação média 
seria de USD 0,87 
 
 

ii. Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos 
mercados em que são negociadas, nos últimos 2 (dois) 
anos 



BPAT AR   BPAT 11 BZ   BPTGF US  

1º Trimestre (de 30/04/2008 a 

29/07/2008) 

Cotação Mínima: ARS 1,81  

Cotação Média: ARS 2,03  

Cotação Máxima: ARS 2,54  

1º Trimestre (de 30/04/2008 a 

29/07/2008) 

Cotação Mínima: BRL 18,70  

Cotação Média: BRL 22,45  

Cotação Máxima: BRL 29,85  

1º Trimestre (de 30/04/2008 a 

29/07/2008) 

Cotação Mínima:  N/A (sem 

negociação)  

Cotação Média: N/A (sem 

negociação)  

Cotação Máxima: N/A (sem 

negociação)  

2º Trimestre (de 30/07/2008 a 

29/10/2008)  

Cotação Mínima: ARS 0,94  

Cotação Média: ARS 1,46  

Cotação Máxima: ARS 1,94  

2º Trimestre (de 30/07/2008 a 

29/10/2008) 

Cotação Mínima: BRL 11,70  

Cotação Média: BRL 17,53  

Cotação Máxima: BRL 19,25  

2º Trimestre (de 30/07/2008 a 

29/10/2008) 

Cotação Mínima:  N/A (sem 

negociação)  

Cotação Média: N/A (sem 

negociação)  

Cotação Máxima: N/A (sem 

negociação)  

3º Trimestre (de 30/10/2008 a 

29/01/2009) 

Cotação Mínima: ARS 1,03  

Cotação Média: ARS 1,26  

Cotação Máxima: ARS 1,38  

3º Trimestre (de 30/10/2008 a 

29/01/2009) 

Cotação Mínima: BRL 12,30  

Cotação Média: BRL 15,58  

Cotação Máxima: BRL 17,40  

3º Trimestre (de 30/10/2008 a 

29/01/2009) 

Cotação Mínima:  N/A (sem 

negociação)  

Cotação Média: N/A (sem 

negociação)  

Cotação Máxima: N/A (sem 

negociação)  

4º Trimestre (de 30/01/2009 a 

29/04/2009) 

Cotação Mínima: ARS 1,28  

Cotação Média: ARS 1,42  

Cotação Máxima: ARS 1,56  

4º Trimestre (de 30/01/2009 a 

29/04/2009)  

Cotação Mínima: BRL 16,85  

Cotação Média: BRL 17,65  

Cotação Máxima: BRL 18,42  

4º Trimestre (de 30/01/2009 a 

29/04/2009)  

Cotação Mínima:  N/A (sem 

negociação)  

Cotação Média: N/A (sem 

negociação)  

Cotação Máxima: N/A (sem 

negociação)  

5º Trimestre (de 30/04/2009 a 

29/07/2009)  

Cotação Mínima: ARS 1,47  

Cotação Média: ARS 1,66  

Cotação Máxima: ARS 1,89  

5º Trimestre (de 30/04/2009 a 

29/07/2009)  

Cotação Mínima: BRL 15,00  

Cotação Média: BRL 15,01  

Cotação Máxima: BRL 15,05  

5º Trimestre (de 30/04/2009 a 

29/07/2009)  

Cotação Mínima:  N/A (sem 

negociação)  

Cotação Média: N/A (sem 

negociação)  

Cotação Máxima: N/A (sem 

negociação)  



6º Trimestre (de 30/07/2009 a 

29/10/2009)  

Cotação Mínima: ARS 1,73  

Cotação Média: ARS 2,42  

Cotação Máxima: ARS 3,27  

6º Trimestre (de 30/07/2009 a 

29/10/2009)  

Cotação Mínima: BRL 16,00  

Cotação Média: BRL 20,35  

Cotação Máxima: BRL 25,60  

6º Trimestre (de 30/07/2009 a 

29/10/2009)  

Cotação Mínima: USD 0,80  

Cotação Média: USD 0,42*  

Cotação Máxima: USD 0,84  

7º Trimestre (de 30/10/2009 a 

29/01/2010)  

Cotação Mínima: ARS 2,93  

Cotação Média: ARS 3,54  

Cotação Máxima: ARS 3,97  

7º Trimestre (de 30/10/2009 a 

29/01/2010)  

Cotação Mínima: BRL 26,00  

Cotação Média: BRL 26,00  

Cotação Máxima: BRL 26,00  

7º Trimestre (de 30/10/2009 a 

29/01/2010)  

Cotação Mínima: USD 0,92  

Cotação Média: USD 0,98  

Cotação Máxima: USD 1,01  

8º Trimestre (de 30/01/2010 a 

29/04/2010)  

Cotação Mínima: ARS 3,49  

Cotação Média: ARS 4,35  

Cotação Máxima: ARS 4,80  

8º Trimestre (de 30/01/2010 a 

29/04/2010)  

Cotação Mínima: N/A (sem 

negociação)  

Cotação Média: N/A (sem 

negociação)  

Cotação Máxima: N/A (sem 

negociação)  

8º Trimestre (de 30/01/2010 a 

29/04/2010)  

Cotação Mínima: USD 0,97  

Cotação Média: USD 0,67*  

Cotação Máxima: USD 1,75 

 
 
* As cotações médias nesses períodos sofreram o impacto da mesma 
observação feita no item (i). Desconsiderando os dias com volume e sem 
preço, as cotações médias do 6º e 8º semestres seriam, respectivamente, USD 
1,44 e USD 0,82. 
 

iii. Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos 
mercados em que são negociadas, nos últimos 6 (seis) 
meses 



BPAT AR   BPAT 11 BZ   BPTGF US  

1º Mês (de 30/10/2009 a 

29/11/2009)  

Cotação Mínima: ARS 2,97  

Cotação Média: ARS 3,09  

Cotação Máxima: ARS 3,20  

1º Mês (de 30/10/2009 a 

29/11/2009) 

Cotação Mínima: N/A (sem 

negociação)  

Cotação Média: N/A (sem 

negociação)  

Cotação Máxima: N/A (sem 

negociação)  

1º Mês (de 30/10/2009 a 

29/11/2009) 

Cotação Mínima: N/A (sem 

negociação) 

Cotação Média: N/A (sem 

negociação) 

Cotação Máxima: N/A (sem 

negociação)  

2º Mês (de 30/11/2009 a 

29/12/2009)  

Cotação Mínima: ARS 2,93  

Cotação Média: ARS 3,52  

Cotação Máxima: ARS 3,84  

2º Mês (de 30/11/2009 a 

29/12/2009)  

Cotação Mínima: N/A (sem 

negociação)  

Cotação Média: N/A (sem 

negociação)  

Cotação Máxima: N/A (sem 

negociação)  

2º Mês (de 30/11/2009 a 

29/12/2009) 

Cotação Mínima: USD 1,00  

Cotação Média: USD 1,00  

Cotação Máxima: USD 1,00  

3º Mês (de 30/12/2009 a 

29/01/2010)  

Cotação Mínima: ARS 3,35  

Cotação Média: ARS 3,79  

Cotação Máxima: ARS 3,97  

3º Mês (de 30/12/2009 a 

29/01/2010)  

Cotação Mínima: BRL 26,00  

Cotação Média: BRL 26,00  

Cotação Máxima: BRL 26,00  

3º Mês (de 30/12/2009 a 

29/01/2010)  

Cotação Mínima: USD 0,92  

Cotação Média: USD 0,98  

Cotação Máxima: USD 1,01  

4º Mês (de 30/01/2010 a 

28/02/2010) 

Cotação Mínima: ARS 3,49  

Cotação Média: ARS 3,75  

Cotação Máxima: ARS 3,90  

4º Mês (de 30/01/2010 a 

28/02/2010) 

Cotação Mínima: N/A (sem 

negociação) 

Cotação Média: N/A (sem 

negociação)  

Cotação Máxima: N/A (sem 

negociação)  

4º Mês (de 30/01/2010 a 

28/02/2010) 

Cotação Mínima: USD 0,97  

Cotação Média: USD 0,97  

Cotação Máxima: USD 0,97  

5º Mês (de 01/03/2009 a 

29/03/2010) 

Cotação Mínima: ARS 3,96  

Cotação Média: ARS 4,21  

Cotação Máxima: ARS 4,38  

5º Mês (de 01/03/2009 a 

29/03/2010) 

Cotação Mínima: N/A (sem 

negociação) 

Cotação Média: N/A (sem 

negociação)  

Cotação Máxima: N/A (sem 

negociação)  

5º Mês (de 01/03/2009 a 

29/03/2010) 

Cotação Mínima: USD 1,01  

Cotação Média: USD 0,37 *  

Cotação Máxima: USD 1,01  

6º Mês (de 30/03/2009 a 

29/04/2010) 

Cotação Mínima: ARS 4,13  

6º Mês (de 30/03/2009 a 

29/04/2010)  

Cotação Mínima: N/A (sem 

6º Mês (de 30/03/2009 a 

29/04/2010) 

Cotação Mínima: USD 1,23  



Cotação Média: ARS 4,63  

Cotação Máxima: ARS 4,80  

negociação)  

Cotação Média: N/A (sem 

negociação)  

Cotação Máxima: N/A (sem 

negociação)  

Cotação Média: USD 0,67  

Cotação Máxima: USD 1,75 * 

 
* As cotações médias nesses períodos sofreram o impacto da mesma 
observação feita nos itens (i) e (ii). Desconsiderando os dias com volume e 
sem preço, as cotações médias do 5º e 6º mês seriam, respectivamente, USD 
1,01e USD 1,44.  
 
 

iv. Cotação média, nos mercados em que são negociadas, 
nos últimos 90 dias  

 

BPAT AR   BPAT 11 BZ   BPTGF US  

Cotação Média (29/01/2010 a 

29/04/2010): ARS 4,35 

Cotação Média (29/01/2010 a 

29/04/2010): N/A (sem negociação)  

Cotação Média (29/01/2010 a 

29/04/2010): USD 0,68* 

 
* A cotação média nesse período sofreu o impacto da mesma observação feita 
nos itens (i), (ii) e (iii). Desconsiderando os dias com volume e sem preço, a 
cotação média dos últimos 90 dias seria de USD 1,42. 
 

v. Valor de patrimônio líquido a preços de mercado, se a 
informação estiver disponível; 
Não disponível 

 
vi. Valor do lucro líquido anual nos 2 (dois) últimos exercícios 

sociais, atualizado monetariamente 
2008: AR$ 266.746 milhões 
2009: AR$ 448.826 milhões 

 
4. Principais termos e condições do negócio, incluindo: 

 
a. Identificação dos vendedores 

Jorge Guillermo Stuart Milne, argentino, D.N.I 8.019.184, data de 
nascimento: 05.11.1949,  
Ricardo Alberto Stuart Milne, argentino, D.N.I 8.558.776, data de 
nascimento: 11.04.1951;  e  
Emilio Carlos González Moreno, argentino, L.E. 5.407.612, data 
de nascimento: 16.12.1948. 

 
b. Número total de ações ou quotas adquiridas ou a serem 



adquiridas 
Foram negociadas 366.825.016 ações ordinárias classe B. 
A OPA obrigatória para aquisição das ações remanescentes será 
realizada de acordo com as normas argentinas de mercado de 
capitais, observadas as disposições do Contrato de Compra e 
Venda de Ações (“Contrato”). 

 
c. Preço total 

O preço de aquisição das 366.825.016 ações é de US$ 
479.660.391 (quatrocentos e setenta e nove milhões, seiscentos 
e sessenta mil, trezentos e noventa e um dólares americanos) 

 
d. Preço por ação ou quota de cada espécie ou classe 

US$ 1,3076 (aproximadamente um dólar americano e trinta e um) 
por ação. 

 
e. Forma de pagamento 

O pagamento ocorrerá em dólares americanos, na cidade de 
Nova Iorque-EUA, em conta escrow Pagamentos constituída junto 
à agência do BB em Nova Iorque, sendo 5% (cinco por cento) do 
total depositado no momento da assinatura do Contrato, 35% 
(trinta e cinco por cento) na data do fechamento (Closing) da 
operação, cuja soma (40% do preço de pagamento) será liberada 
aos Vendedores no momento da apresentação do registro das 
ações na Caja de Valores S.A., de Buenos Aires, em nome do 
BB. 
O saldo restante, correspondente a 60% do preço de pagamento, 
será parcelado da seguinte forma: 
i) 30% do preço de pagamento a serem pagos na data da 
assembleia que deverá ser realizada em até 45 dias da data do 
fechamento (Closing) da operação, se os nomes dos membros do 
Diretório (equivalente ao Conselho de Administração no Brasil) 
indicados pelo BB S.A. já houverem sido aprovados pelo Banco 
Central da República Argentina ou na data em que tais nomes 
forem aprovados pelo Banco Central da Argentina, se posterior a 
essa data; 
ii) 12% do preço de pagamento a serem pagos em até 225 dias 
da data do fechamento (Closing) da operação; 
iii) 12% do preço de pagamento a serem pagos em até 405 dias 
da data do fechamento (Closing) da operação; e 
iv) 6% do preço de pagamento a serem depositados em conta 
escrow Indenização em até 585 dias da data de fechamento 
(Closing) da operação, pelo prazo de 05 anos, para assegurar, 



juntamente com a garantia real do penhor de ações livres de ônus 
dos vendedores, correspondentes a 14% do preço de compra das 
ações, o pagamento de eventuais indenizações (até o limite 
indenizável de 20% do preço) devidas no período ao comprador. 
Sobre as parcelas de pagamento incidirão os seguintes 
coeficientes de reajuste, que serão aplicados pro-rata temporis:  
i) 0,5% a.a. entre a data de assinatura do contrato e o fechamento 
(Closing) da operação; 
ii) 3,5% a.a. entre a data do fechamento (Closing) da operação e 
a do efetivo desembolso. 
 

f. Condições suspensivas e resolutivas a que está sujeito o negócio 
Condições suspensivas 
i. aprovação do Banco Central da Argentina; 
ii. aprovação do Banco Central do Brasil; 
iii. aprovação da “Comisión Nacional de Defensa de la 

Competência”, órgão competente para apreciar atos de 
concentração econômica na Argentina, e/ou do Secretário de 
Comércio Interior argentino; 

iv. aprovação dos acionistas do BB, em assembleia geral 
extraordinária em cumprimento ao disposto no art. 256 da 
LSA; 

v. cumprimento pelos vendedores das obrigações assumidas no 
Contrato e exatidão das declarações e garantias por eles 
prestadas; 

vi. cumprimento pelo BB das obrigações assumidas no Contrato 
e exatidão das declarações e garantias por ele prestadas; 

vii. observância, pelos vendedores, das disposições que regulam 
o Comitê de Transição e o desenvolvimento das atividades do 
BP dentro do curso normal dos negócios; 

viii. inexistência de Efeito Adverso Significativo, este definido e 
caracterizado na “Cláusula 1.1” do Contrato como, 
resumidamente, qualquer circunstância, troca ou efeito que de 
forma individual ou conjuntamente traga resultado adverso 
para o negócio e impactos operacionais ou financeiros ao BP 
em valor que exceda 25% do seu patrimônio líquido. Inclui, 
ainda, mudanças na Lei e/ou regulações que impeçam o BB 
de exercer sua maioria societária, o desenvolvimento de suas 
atividades no país e limitem, de forma significativa, os direitos 
de propriedade, inclusive remessa de dividendos. 

 
 

g. Resumo das declarações e garantias dos vendedores 



Declarações dos vendedores sobre si mesmos 
i. possuem poderes plenos para celebrar o Contrato, cumprir as 

obrigações assumidas e consumar as operações 
contempladas; 

ii. são titulares do domínio das ações segundo a proporção 
especificada no item 3-c deste anexo e, portanto possuem a 
faculdade para vender e transferir as referidas ações do modo 
previsto no Contrato; 

iii. as ações de suas titularidades encontram-se livres de ônus; 
iv. o Contrato constitui uma obrigação legal dos vendedores, 

exigível de acordo com seus termos; 
v. uma vez consumadas as operações contempladas no 

Contrato e registrada a transferência das ações no registro de 
ações escriturais do BP, o BB passará a ser titular das 
referidas ações, que representam 51% do capital social 
votante do BP; 

vi. os vendedores não contrataram nenhuma pessoa para atuar 
como corretor. 

 
 
Declarações dos vendedores a respeito do BP e suas subsidiárias 
Os vendedores também efetuaram declarações em relação aos 
seguintes itens: constituição e autorização, capitalização, 
participação em outras sociedades, aprovação governamental, 
conflito, demonstrações financeiras, giro habitual, bens, ações 
legais, livros e registros, cumprimento de leis, impostos, contratos 
principais, questões trabalhistas, marcas, licenças e direitos de 
propriedade intelectual, seguros, assessor financeiro, GMAC 
CFSA, acordos com partes vinculadas, questões ambientais, atos 
fraudulentos de pessoal, ausência de outras declarações e 
garantias, procurações e informação relevante. O detalhamento 
dessas declarações consta da “Cláusula 6.2” do Contrato. 
Indenizações cabíveis aos vendedores: O BB poderá vir a 
indenizar os vendedores em caso de danos, prejuízos ou 
despesas que os vendedores tenham em função do 
descumprimento, pelo BB, de qualquer das declarações e 
garantias, conforme “Cláusula 8.2” do Contrato. Nesse caso, 
aplicam-se ao BB os mesmos conceitos – inclusive limitadores – 
definidos na alínea “h” seguinte. 

 
 

h. Regras sobre indenização dos compradores 
Indenizações cabíveis ao BB: resumidamente, conforme 



“Cláusula 8.1” do Contrato, cumpre aos vendedores, 
solidariamente, indenizar o BB por qualquer dano, prejuízo, 
custos ou gastos que sofra em decorrência de informações falsas, 
violação de declarações e garantias, descumprimento de 
obrigações contratuais e qualquer passivo desconhecido, 
entendido este último, de forma sintética, como obrigações de 
qualquer natureza de causa anterior à assinatura do Contrato.  
Limite de indenização: Observadas as demais condições 
estabelecidas nas alíneas da “Cláusula 8.1” do Contrato, o limite  
máximo de indenização é de até 20% do preço de compra, sendo 
que o BB terá direito a formular notificação de indenização para 
cada dano com valor mínimo de US$ 10 mil. 
Prazo:  5 anos a partir da data do fechamento (Closing) da 
operação (prevalecendo os períodos prescricionais de questões 
tributárias, trabalhistas e previdenciárias, dentre outras), 
observadas as exceções contidas na alínea “(c)” da “Cláusula 8.1” 
do Contrato.  

 
 

i. Aprovações governamentais necessárias 
i. aprovação do Banco Central da Argentina; 
ii. aprovação do Banco Central do Brasil; 
iii. aprovação da “Comisión Nacional de Defensa de la 

Competência”, órgão competente para apreciar atos de 
concentração econômica na Argentina, e/ou do Secretário de 
Comércio Interior argentino. 

 
j. Garantias outorgadas 

Serão depositados 6% do preço de compra (US$ 28,779 milhões) 
em escrow account (Escrow Indemnización), em até 585 dias 
após o fechamento (Closing) da operação, pelo prazo de 5 anos, 
para assegurar, juntamente com a garantia real do penhor de 
ações livres de ônus dos vendedores, correspondentes a 14% do 
preço de compra das ações (US$ 67,152 milhões), o pagamento 
de eventuais indenizações (até o limite indenizável de 20% do 
preço de compra) devidas no período ao comprador. 
 
 

5. Descrever o propósito do negócio 
A operação insere-se no propósito do BB fortalecer sua atuação em 
negócios internacionais, priorizando-se, nesse movimento, o mercado 
argentino.  
Representa, também, oportunidade de desenvolver e aperfeiçoar 



novos negócios, bem como ampliar operações com filiais e 
subsidiárias de empresas brasileiras e multinacionais que mantenham 
relacionamento com o Brasil, consolidando a atuação do BB no apoio 
ao processo de internacionalização de empresas brasileiras e aos 
brasileiros no exterior. 
 
 

6. Fornecer análise dos benefícios, custos e riscos do negócio 
Benefícios: 
Possibilidades para o BB: 

i. ampliar a penetração na base de clientes com produtos e serviços 
do banco; 

ii. alavancar operações com empresas corporate no mercado 
argentino; 

iii. crescer nas operações do BP, como crédito e depósitos; 
iv. aumentar a oferta de produtos por canais 

alternativos/automatizados; 
v. explorar o segmento de agronegócio exportador; 
vi. aumentar a base de clientes PyMEs (pequenas empresas); 
vii. aumentar a base de clientes pessoa física por meio do "Plan 

Sueldos" (folha de pagamento); 
viii. investir em desenvolvimento de produtos. 
 
Custos: 
Para atender o propósito do BB e do BP pós-aquisição, serão 
necessários aportes financeiros nas dimensões de tecnologia, canais 
de distribuição, recursos humanos e marketing. 
 
Riscos: 
Riscos relativos à dinâmica macroeconômica para o mercado 
argentino 

i. projeção de inflação elevada (20% em 2010); 
ii. deterioração da situação fiscal das províncias; 
iii. instabilidade política; 
iv. falta de confiança dos consumidores e empresários no governo; 
v. eventuais dificuldades de captação de recursos no mercado 

externo. 
 
 

7. Informar quais custos serão incorridos pela companhia caso o negócio 
não seja aprovado 

i. serviços de due-diligence, avaliação econômico financeira, 
modelo e plano de negócios e estrutura da operação negócios: 



US$ 2.940.000 (dois milhões, novecentos e quarenta mil dólares  
americanos); 

ii.  Fairness Opinion: US$ 300.000 (trezentos mil dólares 
americanos); 

 
8. Descrever as fontes de recursos para o negócio 

O pagamento da aquisição do BP será suportado pela combinação de  
fontes de recursos oriundos da atividade regular do BB. 

 
9. Descrever os planos dos administradores para a companhia cujo 

controle foi ou será adquirido 
i. potencializar os negócios com grandes empresas brasileiras que 

atuam no país, oferecendo produtos e serviços relacionados com 
a folha de pagamento dos funcionários, operações de crédito, 
tesouraria (hedge e operações estruturadas), comércio exterior e 
financiamentos; 

ii. dar seguimento ao  desenvolvimento do negócio de Plan Sueldo 
por meio de sua gerência especializada e seu foco aos distintos 
tipos de clientes, mantendo sua liderança no negócio e sendo 
uma opção de atendimento para as grandes empresas brasileiras; 

iii. expandir o negócio focando sua estratégia nas micro e pequenas 
empresas; 

iv. crescer no segmento agropecuário, com foco nas grandes 
empresas exportadoras e brasileiras; 

v. enfatizar os canais de distribuição em todo país, junto com os 
canais alternativos; 

vi. identificar e aproveitar as oportunidades de crescimento orgânico, 
tanto na obtenção de novos clientes, como no incremento de 
novos produtos aos atuais clientes; 

vii. ampliar a rede de distribuição de alcance nacional; 
viii. continuar a consolidar a marca do BP no mercado por meio de 

participação em ações comerciais diretas; 
ix. continuar sendo um dos líderes na organização, colocação e 

administração de títulos financeiros; 
x. elevar o volume de operações de crédito e depósitos com 

grandes empresas brasileiras; 
xi. aumentar o número médio de clientes por agência: 

a. maior volume de captura de novos clientes por meio dos Plan 
Sueldos.; 

b. menores índices de perda de cliente, principalmente aqueles 
relacionados com contratos que foram encerrados e não 
renovados de Plan Sueldos.  

xii. elevar o valor de receitas de serviços por cliente. 



 
10. Fornecer declaração justificada dos administradores recomendando 

aprovação do negócio 
Essa declaração está disponível no site da CVM 

 
11. Descrever qualquer relação societária existente, ainda que indireta, 

entre: 
 

a. Qualquer dos vendedores ou a sociedade cujo controle foi ou 
será alienado; e 
Não há. 

b. Partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras 
contábeis que tratam desse assunto 
Não há. 

 
12. Informar detalhes de qualquer negócio realizado nos últimos 2 (dois) 

anos por partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas 
regras contábeis que tratam desse assunto, com participações 
societárias ou outros valores mobiliários ou títulos de dívida da 
sociedade cujo controle foi ou será adquirido. 
Não foram realizados negócios por partes relacionadas ao BB com 
participações societárias ou outros valores mobiliários ou títulos de 
dívida do BP. 

 
 Quantidade Saldo contratado USD Dep. Operação 
Money Market – até 7 dias 63 95.390.012,94 BB-Buenos Aires 

Negociação Letter of Crédit 
Emit Conf p/Banqueiro 

1 55.880,00 BB-Buenos Aires 

Fonte: Bankdata, em 13/05/2010 

 
13. Fornecer cópia de todos os estudos e laudos de avaliação, preparados 

pela companhia ou por terceiros, que subsidiaram a negociação do 
preço de aquisição 
Cópias desses documentos foram arquivadas na CVM. 

 
14. Em relação a terceiros que prepararam estudos ou laudos de 

avaliação 
 

a. Informar o nome 
O Consórcio PWC constituído pelas empresas abaixo listadas foi 
responsável pelos serviços de due-diligence, avaliação 
econômico-financeira, modelo e plano de negócios e estrutura da 
operação. 



Composição do consórcio: 
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes; 
Pricewaterhousecoopers Corporate Finance & Recovery Ltda 
Loeser e Portela - Advogados Price Waterhouse & Co. Asesores 
de Empresas S.R.L 
PricewaterhouseCoopers Juridico Fiscal S.R.L. 
 
O Banco Fator S.A.  foi responsável pela emissão de fairness 
opinion 
 

b. Descrever sua capacitação 
PricewaterhouseCoopers 
• Empresa especializada no mercado financeiro brasileiro com 
dedicação exclusiva a fusões e aquisições; 
• Metodologia específica na assessoria a empresas em processo 
de fusões e aquisições; 
• Larga experiência em buy side due diligence; 
• Time multidisciplinar capaz de auxiliar em: 

• análise das informações financeiras da Empresa Target; 
• identificação dos riscos tributários e trabalhistas;  
• estruturação fiscal e societária da transação; 
• aspectos de controles internos; 
• benefícios e sinergias no processo de aquisição; 
• assessoria na projeção de resultados; 
• informações para negociações. 

 
 Loeser e Portela 
• Equipe possui ampla experiência em: 

• projetos de M&A e legal due diligence; 
• projetos de fusões e aquisições; 
• projetos relacionados à constituição de escritórios de 
representação de instituições financeiras estrangeiras no 
Brasil; 
• operações cambiais diversas, incluindo investimentos 
estrangeiros, empréstimos externos, importações e 
exportações; 
• projetos de financiamento internacional (Project Finance); 
• elaboração de acordo de acionistas/sócios e outros contratos 
nacionais e internacionais; 
• projetos de governança corporativa e legal. 

 
Banco Fator 
Possui grande experiência no mercado corporativo, estruturando 
operações de Fusões e Aquisições (M&A) e de mercado de 
capitais, inclusive tendo executado diversas operações relevantes 
envolvendo instituições financeiras. Detém capacidade técnica, 
conhecimento aprofundado do objeto da contratação e histórico 



de elevado padrão de desempenho. 
 

c. Descrever como foram selecionados 
 
Consórcio PWC: 
Para a contratação dos serviços de due diligence, avaliação, 
modelo e plano de negócios e estrutura da operação, foram 
enviadas cartas-convite, contendo detalhamento do escopo 
pretendido a empresas de notória especialização em prestação 
de serviços do gênero. 
O processo de seleção das empresas, em uma primeira etapa, 
teve por base análise comparativa das propostas, levando-se em 
consideração a documentação apresentada (orçamento – 
remuneração fixa e variável, cronograma, escopo, currículo 
empresarial e dos profissionais envolvidos na realização dos 
trabalhos, matriz de comunicação e de responsabilidades, dentre 
outros aspectos importantes). Nessa etapa foram selecionadas 
duas empresas. 
Na segunda etapa, foram também avaliados, em reunião 
realizada com cada uma das duas empresas, o nível de 
conhecimento e desenvoltura dos consultores, detalhamento 
quanto ao entendimento do escopo proposto pelo BB, em 
especial aos serviços relacionados aos aspectos jurídicos, 
sinergia em termos de atendimento das necessidades do BB, 
além de aprofundamento de questões que envolvem a 
experiência e know how em projetos da espécie. 
Após análise nesta segunda etapa, foi escolhida a proposta que 
apresentou a melhor relação custo-benefício, tendo pesado a 
favor do vencedor, além dos pontos positivos identificados, 
apresentação de preço compatível com o mercado  e 52,75% 
menor do que o apresentado pela outra empresa, além do fato de 
já ter experiência positiva em serviços da espécie com o BB. 
 
Banco Fator S.A. 
Em função da notória especialização na emissão de fairness 
opinion, que foi aferida em experiências positivas de trabalhos 
anteriores realizados para o BB, convidou-se o Banco Fator a 
apresentar proposta. Com relação à razoabilidade do preço, a 
proposta apresentada foi considerada aderente ao preço 
praticado no mercado para fornecimento de serviços da espécie, 
inclusive se comparado aos dispêndios realizados pelo BB nos 
demais processos de aquisição de participação acionária. 
 



d. Informar se são partes relacionadas à companhia, tal como 
definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto 
Não são partes relacionadas à companhia. 

 


