
Suplemento ao Prospecto do Primeiro Programa de Distribuição Pública de Debêntures

Distribuição Pública das Debêntures da Sétima Emissão da

(dez bilhões de reais)

ISIN BRBFBLDBS033
Rating Moody’s: “Aaa.br”

Distribuição pública de 1.000.000.000 (um bilhão) de debêntures simples da sétima emissão da BFB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL,

Companhia Aberta com sede na Cidade de Poá, Estado de São Paulo, na Alameda Pedro Calil, nº 43, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob nº 43.425.008/0001-02

(“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), todas escriturais, não conversíveis em ações de emissão da Emissora, da espécie subordinada, com valor

nominal unitário de R$ 10,00 (dez reais) (“Debêntures”), perfazendo o montante total de R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais) na data de emissão,

qual seja, 1º de julho de 2007. As Debêntures serão emitidas em uma única série.

A Emissão foi aprovada conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 12 de julho de 2007, cuja ata foi protocolada

na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em 17 de julho de 2007, e será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal DCI -

Comércio Indústria & Serviços.

As Debêntures serão objeto de distribuição pública, sob regime de melhores esforços de colocação, com intermediação de instituições financeiras integrantes

do sistema de distribuição de valores mobiliários, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, para colocação no

mercado primário por meio do SDT - Sistema de Distribuição de Títulos, administrado pela CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação (“CETIP”), com base nas

políticas e diretrizes fixadas pela ANDIMA - Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (“ANDIMA”), sendo os negócios liquidados e as

Debêntures custodiadas na CETIP (“Oferta”). As Debêntures serão registradas para negociação no mercado secundário por meio do SND - Sistema Nacional

de Debêntures, administrado pela CETIP, com base nas políticas e diretrizes fixadas pela ANDIMA, sendo os negócios liquidados e as Debêntures custodiadas

na CETIP.

A Oferta é realizada no âmbito do primeiro programa de distribuição pública de debêntures da Companhia (“Programa de Distribuição”), arquivado na

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em [•] de [•] de 2007, sob n° [•]. A Oferta foi registrada perante a CVM em [•] de [•] de 2007, sob nº [•].

“A Emissora é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado

durante a Oferta.”

“Antes de tomar decisão de investimento nas Debêntures, a Emissora e o Coordenador Líder da Oferta recomendam aos potenciais investidores a leitura deste

Suplemento em conjunto com o prospecto do Programa de Distribuição.” 

“Para avaliação dos riscos associados à Oferta, os investidores devem ler a Seção “Fatores de Risco Relativos à Oferta”, nas páginas 41 a 42 deste Suplemento,

bem como os demais fatores de risco descritos na Seção “Fatores de Risco” do prospecto do Programa de Distribuição”.

“O registro da Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Emissora, bem

como sobre as Debêntures ofertadas.”

BFB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
Companhia Aberta - C.N.P.J./M.F. nº 43.425.008/0001-02

Alameda Pedro Calil, nº 43, 08557-105, Poá - SP

R$ 10.000.000.000,00

A data deste Suplemento é 17 de julho de 2007

O Banco Itaú BBA S.A. é o Coordenador Líder da Oferta

“A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as
Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e
Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 4890254, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública/programa,
aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações,  pela
qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública/programa.”
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DEFINIÇÕES 
 

Agente Fiduciário Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
  
ANBID Associação Nacional dos Bancos de Investimento 
  
ANDIMA Associação Nacional das Instituições do Mercado 

Financeiro 
  
Anúncio de Início Anúncio de início da Oferta 
  
Anúncio de Encerramento 
 

Anúncio de encerramento da Oferta 

Banco Mandatário ou Banco 
Itaú 

Banco Itaú S.A., na qualidade de banco mandatário e 
agente escriturador das Debêntures  

  
CDI Certificado de Depósito Interbancário 
  
CETIP CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação 
  
Código ANBID Código de Auto-Regulação ANBID para as Ofertas Públicas 

de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários 
  
Conglomerado Itaú Conglomerado financeiro composto por sociedades que 

atuam em diversas modalidades da atividade bancária, 
cuja sociedade holding é a Itaúsa Investimentos Itaú S.A. 
e cujas demonstrações financeiras são apresentadas de 
maneira consolidada pelo Itaú Holding. São integrantes do 
Conglomerado Itaú, dentre outros, o Itaú Holding, o 
Banco Itaú, o Banco Itaú BBA e a Companhia 

  
Contrato de Distribuição Contrato de Distribuição Pública de Debêntures Simples, 

da Espécie Subordinada, sob o Regime de Melhores 
Esforços de Colocação, da Sétima Emissão da BFB Leasing 
S.A. Arrendamento Mercantil, celebrado entre a Emissora 
e Coordenador Líder em 12 de julho de 2007 

  
Coordenador Líder ou Banco 
Itaú BBA 

Banco Itaú BBA S.A., instituição intermediária líder da 
Oferta 

  
CVM Comissão de Valores Mobiliários 
  
Data da Primeira 
Repactuação 

1º de julho de 2012, data da primeira repactuação das 
Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão 

  
Data de Emissão 1º de julho de 2007  
  
Data de Vencimento 1º de julho de 2027 ou eventual nova data de vencimento 

para as Debêntures que venha a ser definida na Data da 
Primeira Repactuação 
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Debêntures Debêntures simples da sétima emissão da BFB Leasing 
S.A. Arrendamento Mercantil, escriturais, não conversíveis 
em ações de emissão da Emissora, da espécie 
subordinada 

  
Emissão Sétima emissão de Debêntures simples da Companhia 
  
Emissora ou Companhia  BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil 
  
PriceWaterhouseCoopers PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes, 

responsáveis pela auditoria/revisão das informações 
financeiras da Companhia 

  
Escritura de Emissão Instrumento Particular de Escritura da Sétima Emissão de 

Debêntures da BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, 
celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário em 12 
de julho de 2007 

  
Instrução CVM n.º 400/03 Instrução da CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, 

conforme alterada 
  
Itaú Holding Banco Itaú Holding Financeira S.A. 
  
JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP 
  
Lei 6.385/76 Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme 

alterada 
  
Lei das Sociedades por Ações Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 

alterada 
  
Oferta Distribuição pública das Debêntures 
  
Prazo de Colocação Prazo máximo de colocação das Debêntures, qual seja, 

180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data da 
publicação do Anúncio de Início 

  
Primeira Data de Liquidação A data em que ocorrer a primeira integralização de 

Debêntures e, portanto, a primeira transferência de 
recursos pelo Coordenador Líder à Emissora 

  
Programa de Distribuição Primeiro Programa de Distribuição Pública de Debêntures 

Simples da BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, com 
limite de R$ 20.000.000.000,00 (vinte bilhões de reais), 
arquivado na CVM sob n.º [•], em [•] de [•] de 2007 

  
Prospecto Prospecto do Programa de Distribuição 
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Remuneração Remuneração a que as Debêntures farão jus, equivalente 
à acumulação de 100% (cem por cento) da Taxa DI. 
A Remuneração, a ser paga pela Emissora na Data de 
Vencimento, será calculada pro rata temporis sobre o 
Valor Nominal Unitário desde a Data de Emissão até a 
Data de Vencimento 

  
Resgate Antecipado Direito da Emissora de resgatar antecipadamente as 

Debêntures em circulação, a qualquer momento, nos 
termos do disposto no item 4.13. da Escritura de Emissão 

  
SDT SDT - Sistema de Distribuição de Títulos, administrado 

pela CETIP, com base nas políticas e diretrizes fixadas 
pela ANDIMA 

  
SND SND - Sistema Nacional de Debêntures, administrado pela 

CETIP, com base nas políticas e diretrizes fixadas pela 
ANDIMA 

  
Suplemento Este Suplemento ao Prospecto do Programa de 

Distribuição, relativo à Oferta 
  
Taxa DI Taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros - DI 

de um dia, over extra grupo, expressa na forma 
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinqüenta e 
dois) dias úteis, calculada e divulgada pela CETIP, no 
Informativo Diário disponível em sua página na Internet 
(http://www.cetip.com.br) e no jornal “Gazeta Mercantil”, 
edição nacional, ou, na falta deste, em outro jornal de 
grande circulação 

  
Valor Nominal Unitário Valor nominal unitário das Debêntures na Data de 

Emissão, correspondente a R$ 10,00 (dez reais) 
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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA 
 

Emissora: BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil 
  
Valor Mobiliário: Debêntures simples 
  
Data de Emissão: 1º de julho de 2007 
  
Agente Fiduciário: Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
  
Banco Mandatário: Banco Itaú S.A.  
  
Coordenador Líder: Banco Itaú BBA S.A. 
  
Valor Total da Emissão: R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais) 
  
Número de Séries: Única 
  
Quantidade de Debêntures: 1.000.000.000 (um bilhão) de Debêntures 
  
Valor Nominal Unitário: R$ 10,00 (dez reais), na Data de Emissão 
  
Espécie: Subordinada 
  
Forma e Conversibilidade: Escritural, não conversíveis em ações de emissão da Emissora
  
Prazo e Data de Vencimento: 20 (vinte) anos contados da Data de Emissão, com 

vencimento fixado em 1º de julho de 2027 
  
Preço de Subscrição e Forma 
de Integralização: 

Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada 
pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data da 
efetiva subscrição e integralização das Debêntures. As 
Debêntures serão integralizadas à vista, em moeda corrente 
nacional, no ato da subscrição 

  
Negociação: As Debêntures serão registradas para distribuição no mercado 

primário por meio do SDT, administrado pela CETIP, com 
base nas políticas e diretrizes fixadas pela ANDIMA, sendo os 
negócios liquidados e as Debêntures custodiadas na CETIP. 
As Debêntures serão registradas para negociação no mercado 
secundário por meio do SND, administrado pela CETIP, com 
base nas políticas e diretrizes fixadas pela ANDIMA, sendo os 
negócios liquidados e as Debêntures custodiadas na CETIP 
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Remuneração: As Debêntures farão jus à uma remuneração equivalente à 

acumulação de 100% (cem por cento) da Taxa DI. A 

Remuneração, a ser paga pela Emissora na Data de 

Vencimento, será calculada pro rata temporis sobre o Valor 

Nominal Unitário das Debêntures desde a Data de Emissão 

até a Data de Vencimento 

  

Data de Pagamento de 

Remuneração: 

A Remuneração será devida na Data de Vencimento 

  

Repactuação Programada: 

 

As Debêntures serão objeto de repactuação programada nos 

termos do item 4.10. da Escritura de Emissão, observado que 

a Data da Primeira Repactuação será 1º de julho de 2012 

  

Amortização Programada:  Não haverá amortização programada do Valor Nominal 

Unitário, o qual será integralmente pago na Data de 

Vencimento, acrescido da Remuneração 

  

Resgate Antecipado: A Emissora reserva-se o direito de resgatar antecipadamente 

as Debêntures em circulação, a qualquer momento, nos 

termos do disposto no item 4.13. da Escritura de Emissão 

 

O Resgate Antecipado poderá ser total ou parcial e será 

realizado pelo Valor Nominal Unitário acrescido da 

Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de 

Emissão até a data do efetivo pagamento das Debêntures 

resgatadas. Não será devido, pela Emissora, qualquer valor 

referente a prêmio ou bônus sobre o saldo a ser resgatado 
  

Aquisição Facultativa: A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir as Debêntures 

em circulação, por preço não superior ao Valor Nominal 

Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração, 

calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a 

data da efetiva aquisição, observado o disposto no parágrafo 

2º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações. As 

Debêntures objeto desse procedimento poderão ser 

canceladas, permanecer em tesouraria da Emissora ou ser 

colocadas no mercado 
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Quorum Mínimo de Instalação 
de Assembléias Gerais de 
Debenturistas: 

A Assembléia Geral de Debenturistas instalar-se-á, em primeira 
convocação, com a presença de titulares de Debêntures que 
representem, no mínimo, metade das Debêntures em circulação 
e, em segunda convocação, com qualquer número 

  
Quorum de Deliberação em 
Assembléias Gerais de 
Debenturistas: 

Cada Debênture em circulação conferirá a seu titular o direito a um 
voto nas Assembléias Gerais de Debenturistas, cujas deliberações, 
ressalvadas as exceções previstas na Escritura de Emissão, serão 
tomadas pela maioria dos presentes, sendo admitida a constituição 
de mandatários, titulares de Debêntures ou não 
 
As deliberações (i) referidas nos itens 4.12.2. e 4.12.3. da Escritura 
de Emissão, (ii) referentes à alteração no quorum de deliberação 
das Assembléias Gerais de Debenturistas e (iii) referentes a 
alterações nas condições da Remuneração e na Data de 
Vencimento serão tomadas por voto de titulares de Debêntures que 
representem a maioria das Debêntures em circulação 
 
Quaisquer modificações nas condições das Debêntures dependerão 
da aprovação de titulares de Debêntures que representem, no 
mínimo, a maioria das Debêntures em circulação 

  

Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão 
efetuados utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP. 
As Debêntures que não estiverem custodiadas junto à CETIP 
terão os seus pagamentos realizados junto ao Banco Mandatário 

  
Público Alvo: As Debêntures serão objeto de colocação exclusivamente 

junto a investidores qualificados que sejam instituições 
financeiras, sendo certo que as Debêntures somente poderão 
ser subscritas ou adquiridas no mercado primário por, no 
máximo, 20 (vinte) investidores 

  
Inadequação do 
Investimento: 

A Oferta não é adequada a investidores que necessitem de 
ampla liquidez em seus títulos, uma vez que o mercado 
secundário brasileiro para negociação de debêntures é restrito

  
Informações Adicionais: Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a 

Emissora, a Oferta, as Debêntures e o Programa de 
Distribuição poderão ser obtidas junto à Emissora, ao 
Coordenador Líder e à CVM 
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMISSORA 
 

Identificação A BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil é 
uma sociedade de arrendamento mercantil 
constituída sob a forma de sociedade por ações, 
com registro de companhia aberta junto à CVM, 
devidamente inscrita no C.N.P.J./M.F. sob n.º 
43.425.008/0001-02, com seus atos constitutivos 
arquivados na JUCESP sob NIRE 35.300.012.283 
 

  
Sede Alameda Pedro Calil, n.º 43 

08557-105 - Poá – SP 
  
Data de registro da Companhia  
na CVM como companhia aberta 

 
1º de dezembro de 1992 
 

  
Diretor de Relações com Investidores Sr. Rodolfo Henrique Fischer 

Pça. Alfredo Egydio de Souza Aranha, n.º 100, 
Torre Eudoro Villela, Piso Zero 
Parque do Jabaquara 
04344-902 São Paulo - SP 
Tel.: (11) 5029-3780 - Fax: (11) 5029-2189 
 

  
Atendimento aos acionistas O atendimento aos debenturistas da Companhia 

é realizado pela Superintendência de Serviços 
para Empresas do Banco Itaú, localizada na Av. 
Engenheiro de Arruda Pereira, 707, 9º andar, na 
Cidade e Estado de São Paulo 
 

  
Auditores Independentes PriceWaterhouseCoopers Auditores 

Independentes 
  

Acionista Controlador Banco Itaú S.A. 
 

  
Títulos e Valores Mobiliários Emitidos Até 31 de março de 2007, a Companhia havia 

realizado 6 (seis) emissões de debêntures 
simples, todas da espécie subordinada, cujas 
principais características encontram-se descritas 
no Prospecto, na Seção “Informações sobre 
Títulos e Valores Mobiliários Emitidos” 

  
Jornais nos quais divulga Informações As informações referentes à Companhia são 

divulgadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
e no jornal DCI – Comércio, Indústria & Serviços 

  
E-mail e website para informações aos 
investidores e ao mercado 

rhf-drinvest@itau.com.br 
www.bfbleasing.com.br 
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2. INFORMAÇÕES SOBRE OS ADMINISTRADORES, ASSESSORES LEGAIS  

 E AUDITORES INDEPENDENTES 

• Administradores da Emissora 

• Coordenador Líder 

• Banco Mandatário e Agente Escriturador 

• Agente Fiduciário 

• Assessores Legais 

• Auditores Independentes 

• Declaração da Emissora nos Termos do Artigo 56 da Instrução CVM nº 400/03 

• Declaração do Coordenador Líder nos Termos do Artigo 56 da Instrução CVM nº 400/03 
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INFORMAÇÕES SOBRE OS ADMINISTRADORES, ASSESSORES LEGAIS  
E AUDITORES INDEPENDENTES 

 
Administradores da Emissora 

 

Informações sobre a Emissora, a Oferta, as Debêntures e o Programa de Distribuição poderão ser 

obtidas junto ao Diretor de Relações com Investidores da Emissora, no seguinte endereço: 

 

BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil 

Pça. Alfredo E. S. Aranha, 100 – Torre Eudoro Villela, Piso Zero 

Parque Jabaquara 

São Paulo - SP 

 

At.: Sr. Rodolfo Henrique Fischer 

Diretor de Relações com Investidores 

Tel.: (11) 5029-3780 

Fax: (11) 5029-2189 

E-mail: rhf-drinvest@itau.com.br 

 

Coordenador Líder 

 

O Coordenador Líder designou o Sr. Eduardo Prado Santos, superintendente de Mercado de 

Capitais do Coordenador Líder, como responsável por esclarecer quaisquer dúvidas e/ou prestar 

informações adicionais sobre a Oferta, as Debêntures, este Suplemento e o Programa de 

Distribuição, inclusive para os fins de que trata o artigo 33, § 3º, III, da Instrução CVM n.º 400/03. 

O Sr. Eduardo Prado Santos pode ser contatado no seguinte endereço: 

 

Banco Itaú BBA S.A. 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar, Parte 

São Paulo –SP 

 

At.: Sr. Eduardo Prado Santos 

Oficial de Mercado de Capitais 

Tel.: (11) 3708-8717 

Fax.: (11) 3708-8107 

E-mail: epsantos@itaubba.com.br 
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Banco Mandatário e Agente Escriturador 

 

O Banco Mandatário pode ser contatado no seguinte endereço: 

 

Banco Itaú S.A. 

Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, n.º 707 

São Paulo – SP 

 

At.: Sr.  José Nilson Cordeiro 

Tel.: (11) 5029-1317 

Fax: (11) 5029-1917 

E-mail: jose-nilson.cordeiro@itau.com.br 

 

Agente Fiduciário 

 

O Agente Fiduciário pode ser contatado no seguinte endereço: 

 

Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

Rua Sete de Setembro, n.º 99, 24º andar 

20050-005, Rio de Janeiro - RJ 

 

At.: Sr. Carlos Alberto Bacha / Sr. Rinaldo Rabello Ferreira 

Tel.: (11) 2507-1949 

Fax: (11) 2507-1773 

E-mail: pavarini@pavarini.com.br 

 

Assessores Legais 

 

Os assessores legais da Emissora e do Coordenador Líder podem ser contatados no seguinte 

endereço: 

 

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 

Alameda Joaquim Eugênio de Lima, n.º 447 

01403-001 - São Paulo - SP 

 

At.: Marina Procknor/Carolina Nomura 

Tel.: (11) 3147-7822 

Fax: (11) 3147-7770 

Correio eletrônico: marina@mattosfilho.com.br/cnomura@mattosfilho.com.br 
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Auditores Independentes 
 
A empresa responsável por auditar as demonstrações financeiras da Companhia nos exercícios 
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2004, 2005, 2006 e por revisar as informações 
trimestrais da Companhia no período de três meses encerrado em 31 de março de 2007 foi a 
PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes. 
 
O auditor independente da Companhia pode ser contatado no seguinte endereço: 
 
PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes 
Avenida Francisco Matarazzo, 1.400, Torre Torino 
São Paulo-SP 
 
At.: Sr. Ricardo Baldin 
Tel.: (11) 3673-3756 
Fax: (11) 3674-2055 
E-mail: ricardo.baldin@br.pwc.com 
 
Declaração da Emissora nos termos do artigo 56 da Instrução CVM n.º 400/03 
 
Nos termos do artigo 56 da Instrução CVM n.º 400/03, a Companhia declara que o presente 
Suplemento contém as informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos investidores, 
das Debêntures, da Oferta e dos riscos relacionados à Oferta, bem como quaisquer outras 
informações relevantes, tendo sido elaborado de acordo com as normas pertinentes.  
 
A Companhia declara que as informações contidas neste Suplemento são verdadeiras, consistentes e 
suficientes em todos os aspectos relevantes, não sendo, de qualquer forma, enganosas ou ilusórias, 
conforme declaração da Companhia anexa ao presente Suplemento, a qual foi assinada pelos Srs. 
Marco Antônio Antunes e Rodolfo Henrique Fischer, diretores estatutários da Companhia. 
 
Declaração do Coordenador Líder nos termos do artigo 56 da Instrução CVM n.º 400/03 
 
Nos termos do artigo 56 da Instrução CVM n.º 400/03, o Coordenador Líder declara que o 
presente Suplemento contém as informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos 
investidores, das Debêntures, da Oferta e dos riscos relacionados à Oferta, bem como quaisquer 
outras informações relevantes, tendo sido elaborado de acordo com as normas pertinentes. 
 
O Coordenador Líder declara que tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de 
diligência para assegurar que as informações prestadas pela Companhia contempladas neste 
Suplemento fossem verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores 
uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta, conforme declaração do Coordenador 
Líder anexa a este Suplemento, a qual foi assinada pelos Srs. Marcelo Maziero e Francisco Cote Gil, 
diretores estatutários do Coordenador Líder. 
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3. INFORMAÇÕES SOBRE O COORDENADOR LÍDER 

• Coordenador Líder 

• Relacionamento da Emissora com o Coordenador Líder 
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INFORMAÇÕES SOBRE O COORDENADOR LÍDER 
 

Coordenador Líder 
 
O Banco Itaú BBA é o maior banco de atacado do Brasil, com ativos de R$ 54,8 bilhões em 31 de 
dezembro de 2006. O Banco Itaú BBA faz parte do Conglomerado Itaú e é controlado diretamente 
pelo Itaú Holding, que possui 95,8% do capital social total e 50% das ações ordinárias de emissão 
do Banco Itaú BBA. O Banco Itaú BBA se caracteriza pelo foco no atendimento a clientes 
corporativos, com ênfase em crédito e operações estruturadas, atuando, assim, como banco 
corporativo e banco de investimento.  
 
De acordo com o ranking ANBID, o Banco Itaú BBA é um dos líderes de distribuição de operações de 
renda fixa no mercado doméstico, tendo ocupado o primeiro lugar nos anos de 2004, 2005, 2006 e 
2007 (até março), com participações de mercado de 26%, 20%,19,2% e 32%, respectivamente. 
 
Dentre as as operações coordenadas pelo Banco Itaú BBA em 2006, destacam-se: as emissões de 
debêntures da Telemar Norte Leste S.A., no valor R$ 2,1 bilhões; da Itauseg Participações S.A., no 
valor de R$ 1,5 bilhão; da Vivax S.A., no valor de R$ 220 milhões; da Companhia Brasileira de 
Petróleo Ipiranga, no valor de R$ 350 milhões; da Brasil Telecom, no valor de R$ 1,1 bilhão; da 
Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes S.A. - Autoban, no valor de R$ 510 milhões; 
da ALL - América Latina Logistica - S.A., no valor de R$ 700 milhões; da TAM S.A., no valor de R$ 
500 milhões; da Ampla Energia e Serviços S.A., no valor de R$ 370 milhões; da Gafisa S.A., no 
valor de R$ 240 milhões; da Lupatech S.A., no valor de R$ 227 milhões; da Energisa S.A. no valor 
de R$350 milhões; da Companhia Vale do Rio Doce, no valor de R$ 5,5 bilhões; da Light Serviços 
de Eletricidade S.A., no valor de R$ 1,0 bilhão; e da NET Serviços de Comunicação S.A., no valor de 
R$ 580 milhões; bem como a emissão de quotas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 
CESP III, no valor de R$ 650 milhões. 
 
Em 2007, até a data deste Suplemento, o Banco Itaú BBA havia coordenado as seguintes 
operações de renda fixa no mercado de capitais local: emissão de debêntures da Telemar 
Participações S.A., no valor de R$ 250 milhões; emissão de debêntures da Companhia Energética 
do Maranhão - CEMAR, no valor de R$ 267,3 milhões; emissão de notas promissórias para a Nova 
América S.A. Agroenergia, no valor de R$ 100 milhões; emissão de debêntures da Companhia 
Brasileira de Distribuição S.A., no valor de R$ 779 milhões; e emissão de debêntures da Cyrela 
Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, no valor de R$ 500 milhões. 
 
Relacionamento da Emissora com o Coordenador Líder 
 
O Coordenador Líder é uma das instituições financeiras que integram o mesmo conglomerado 
financeiro do qual a Companhia também participa, o Conglomerado Itaú. 
 
Em 31 de março de 2007, o Coordenador não mantinha qualquer relacionamento comercial com a 

Companhia. 
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4. INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA 

• Características da Oferta 

• Condições de Colocação da Oferta 

• Destinação dos Recursos 

• Capitalização 

• Fatores de Risco Relativos à Oferta 
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CARACTERÍSTICAS DA OFERTA 
 

Composição do Capital Social 

 

O capital social da Companhia, em 31 de março de 2007, era de R$ 436.000.000,00, totalmente 

integralizado e dividido em 3.116.798 ações, todas ordinárias nominativas e sem valor nominal. Na 

data deste Suplemento, a Companhia não possuía capital autorizado, ou seja, quaisquer 

deliberações para aumentar o capital social da Companhia dependiam de aprovação pela 

Assembléia Geral. 

 

A tabela a seguir apresenta informações da estrutura do capital social da Companhia em 31 de 

março de 2007:  

 

Acionista 
Número de ações 

ordinárias 

 
% de ações 
ordinárias 

 
Número de ações  

preferenciais 

 
% de ações 

preferenciais 
Banco Itaú 3.116.791  99,99978  – – 
Outros 7  0,00022  – – 
Total 3.116.798  100  – – 

 

Nos termos do seu Estatuto Social, a Companhia pode emitir certificados múltiplos de ações e 

substituí-los ou desdobrá-los, a pedido de seus acionistas, a preço de custo. 

 

Cada ação ordinária de emissão da Companhia dá direito a seu titular a um voto nas Assembléias 

Gerais da Companhia. As ações preferenciais não têm direito a voto nem são conversíveis em ações 

ordinárias, mas terão prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, e não poderão receber 

dividendos inferiores aos que forem atribuídos às ações ordinárias. 

 

Autorizações Societárias 

 

A Oferta é realizada no âmbito do Programa de Distribuição, aprovado conforme deliberação da 

Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 12 de julho de 2007, cuja ata foi 

protocolada na JUCESP em 17 de julho de 2007, e será publicada no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo e no jornal DCI – Comércio Indústria & Serviços. O Programa de Distribuição foi 

arquivado na CVM em [•] de [•] de 2007, sob n.° [•], e a Oferta foi registrada na CVM em [•] de 

[•] de 2007, sob n.° [•]. 

 

A Oferta foi aprovada conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração da Emissora 

realizada em 12 de julho de 2007, cuja ata foi protocolada na JUCESP em 17 de julho de 2007, e 

será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal DCI – Comércio Indústria & 

Serviços. 
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Quantidade de Debêntures e Número de Séries 
 
Serão emitidas 1.000.000.000 (um bilhão) de Debêntures, em uma única série. 
 
Valor Nominal Unitário, Valor Total da Emissão e Data de Emissão 
 
As Debêntures terão Valor Nominal Unitário de R$ 10,00 (dez reais) na Data de Emissão, 
perfazendo o montante total de R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais). 
 
Para todos os efeitos legais, a Data de Emissão é 1º de julho de 2007. 
 
Forma e Conversibilidade 
 
As Debêntures serão da forma escritural, não conversíveis em ações de emissão da Emissora.  
 
Espécie 
 
As Debêntures serão da espécie subordinada. 
 
Prazo e Data de Vencimento 
 
As Debêntures terão prazo de vigência de 20 (vinte) anos contados da Data de Emissão, vencendo-
se, portanto, em 1º de julho de 2027. 
 
Negociação 
 
As Debêntures serão registradas para distribuição no mercado primário por meio do SDT, 
administrado pela CETIP, com base nas políticas e diretrizes fixadas pela ANDIMA, sendo os 
negócios liquidados e as Debêntures custodiadas na CETIP. As Debêntures serão registradas para 
negociação no mercado secundário por meio do SND, administrado pela CETIP, com base nas 
políticas e diretrizes fixadas pela ANDIMA, sendo os negócios liquidados e as Debêntures 
custodiadas na CETIP. 
 
Certificados de Debêntures 
 
Não serão emitidos certificados representativos das Debêntures. Para todos os fins e efeitos, a 
titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pela instituição financeira 
responsável pela escrituração das Debêntures, o Banco Mandatário. Adicionalmente, será expedido 
pelo SND o “Relatório de Posição de Ativos” acompanhado de extrato em nome do titular da 
Debênture, emitido pela instituição financeira responsável pela custódia desses títulos quando 
depositados no SND. 
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Preço de Subscrição e Forma de Integralização 

 

As Debêntures serão subscritas pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada 

pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data de sua efetiva subscrição e integralização. 

 

As Debêntures serão integralizadas em moeda corrente nacional, à vista, no ato da subscrição. 

 

Remuneração 

 

As Debêntures farão jus a uma remuneração equivalente à acumulação de 100% (cem por cento) 

da Taxa DI. A Remuneração, a ser paga pela Emissora na Data de Vencimento, será calculada pro 
rata temporis sobre o Valor Nominal Unitário desde a Data de Emissão até a Data de Vencimento, 

de acordo com a fórmula abaixo: 

 

J = VNe x (FatorDI – 1) 

onde: 

 

J Valor unitário da Remuneração acumulada no período, calculada com 6 (seis) casas 

decimais sem arredondamento, devida na Data de Vencimento; 

VNe Valor Nominal Unitário da Debênture na Data de Emissão, informado/calculado com 6 

(seis) casas decimais, sem arredondamento; 

FatorDI  Produtório da Taxa DI da Data de Emissão, inclusive, até a Data de Vencimento 

exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da 

seguinte forma: 

 

∏
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×+=

n

1k
k 100

pTDI1DIFator  

 

onde: 

 

n Número total de Taxas DI consideradas na atualização do ativo, sendo "nDI" um 

número inteiro; 

p Percentual a ser aplicado sobre a Taxa DI, informado com 2 (duas) casas decimais, 

correspondente a 100% (cem por cento); 

TDIk  Taxa DI, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com arredondamento, 

da seguinte forma: 
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DI

TDI
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1

k
k −⎟
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onde:  

 

k 1, 2, ..., n 

DIk Taxa DI divulgada pela CETIP, válida por 1 (um) dia útil (overnight), utilizada com 2 

(duas) casas decimais; 

 

Observações:  

 
1) O fator resultante da expressão ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×+

100
pTDI1 k

 é considerado com 16 (dezesseis) casas 
decimais, sem arredondamento. 
 
2) Efetua-se o produtório dos fatores diários ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×+

100
pTDI1 k

, sendo que a cada fator diário 
acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo 
fator diário, e assim por diante até o último considerado. 
 
3) Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante “Fator DI” com 8 
(oito) casas decimais, com arredondamento.  
 
4) A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pela 
entidade responsável pelo seu cálculo. 

 
Pagamento da Remuneração 
 
A Remuneração das Debêntures será devida na Data de Vencimento. 
 
Repactuação Programada 
 
As Debêntures serão objeto de repactuação programada, observado que a Data da Primeira 
Repactuação será 1º de julho de 2012. 
 
O Conselho de Administração da Emissora deverá deliberar sobre as condições das Debêntures que serão 
objeto de repactuação, as quais deverão ser comunicadas aos titulares de Debêntures na forma do 
parágrafo abaixo. Poderão ser objeto de repactuação: (a) periodicidade do pagamento da Remuneração; 
(b) remuneração aplicável às Debêntures; e/ou (c) datas de repactuação das Debêntures. 
 
As condições fixadas pelo Conselho de Administração da Emissora de acordo com o disposto acima 
serão comunicadas aos titulares de Debêntures na forma de “Aviso aos Debenturistas”, nos termos 
do item “Publicidade” deste Suplemento, a ser publicado até o 10º (décimo) dia útil anterior à Data 
da Primeira Repactuação. Aos titulares de Debêntures que não concordarem com as condições de 
repactuação das Debêntures, conforme fixadas pelo Conselho de Administração da Emissora, será 
garantido o direito de vender suas Debêntures à Emissora na Data da Primeira Repactuação, pelo 
Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de 
Emissão até a Data da Primeira Repactuação.  
 
A aquisição obrigatória de Debêntures pela Emissora a que se refere o parágrafo acima não será 
acrescida de prêmio de qualquer natureza.  
 



 
 

 

 29

Amortização Programada 
 
Não haverá amortização programada do Valor Nominal Unitário, o qual será integralmente pago na 
Data de Vencimento, acrescido da Remuneração. 
 
Resgate Antecipado 
 
A Emissora reserva-se o direito de resgatar antecipadamente as Debêntures em circulação, a 
qualquer momento, mediante publicação de “Aviso aos Debenturistas” na forma do item 
“Publicidade” deste Suplemento, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data do efetivo 
resgate antecipado, do qual deverão constar informações referentes à data e ao procedimento do 
referido resgate. 
 
O Resgate Antecipado poderá ser total ou parcial e será realizado pelo Valor Nominal Unitário 
acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do 
efetivo pagamento das Debêntures resgatadas. Não será devido, pela Emissora, qualquer valor 
referente a prêmio ou bônus sobre o saldo a ser resgatado. 
 
Na hipótese de deliberação de Resgate Antecipado parcial, será adotado o critério de sorteio, a ser 
realizado nos termos da Lei das Sociedades por Ações, na presença do Agente Fiduciário. 
 
O Resgate Antecipado parcial de Debêntures que estejam registradas no SND dar-se-á 
exclusivamente por meio de operação de compra e venda definitiva, no mercado secundário, nos 
termos do regulamento de operações do SND. Independentemente do disposto acima, todas as 
etapas do referido processo, tais como manifestação dos titulares das Debêntures, qualificação, 
sorteio, apuração, definição do rateio e validação das quantidades pelos titulares de Debêntures, 
serão realizadas fora do âmbito da CETIP, de acordo com os termos e condições previstos no artigo 
55 da Lei das Sociedades por Ações. 
 
As Debêntures objeto de Resgate Antecipado serão obrigatoriamente canceladas pela Emissora.  
 
Aquisição Facultativa 
 
A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir as Debêntures em circulação, por preço não 
superior ao Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata 
temporis desde a Data de Emissão até a data da efetiva aquisição, observado o disposto no 
parágrafo 2º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações. 
 
As Debêntures objeto desse procedimento poderão ser canceladas, permanecer em tesouraria da 
Emissora ou ser colocadas no mercado. 
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Vencimento Antecipado 
 
O Agente Fiduciário poderá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes da 
Escritura de Emissão e exigir o imediato pagamento pela Emissora do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures em circulação, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de 
Emissão até a data do seu efetivo pagamento, na ocorrência das seguintes hipóteses e de acordo 
com os procedimentos descritos abaixo: 
 

(a) decretação de falência ou procedimento similar da Emissora; 
 

(b) inadimplemento, pela Emissora, de qualquer obrigação pecuniária prevista na Escritura de 
Emissão, não sanada em 2 (dois) dias contados de aviso por escrito que lhe for enviado 
pelo Agente Fiduciário; 

 
(c) falta de cumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigação não pecuniária relevante 

prevista na Escritura de Emissão, não sanada no prazo de 30 (trinta) dias contados do 
aviso escrito que lhe for enviado pelo Agente Fiduciário; 

 
(d) protesto de títulos no valor de, no mínimo, R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) 

contra a Emissora que não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias contados do aviso 
escrito que lhe for enviado pelo Agente Fiduciário, salvo se o protesto tiver sido efetuado 
por erro ou má fé de terceiros, desde que validamente comprovado pela Emissora; 

 
(e) pedido ou decretação de intervenção administrativa ou liquidação extrajudicial da 

Emissora pelo Banco Central do Brasil;  
 

(f) vencimento antecipado de qualquer dívida da Emissora decorrente de inadimplemento 
contratual, cujo montante possa, de qualquer forma, vir a prejudicar o cumprimento das 
obrigações pecuniárias da Emissora previstas na Escritura de Emissão; 

 
(g) cisão, fusão ou incorporação da Emissora por outra companhia, salvo se, nos termos do 

artigo 231 da Lei das Sociedades por Ações, (i) tal alteração societária for aprovada por 
titulares de Debêntures representando a maioria das Debêntures em circulação ou (ii) se 
for garantido o direito de resgate aos titulares de Debêntures que não concordarem com 
referida cisão, fusão ou incorporação; 

 
(h) alteração, direta ou indireta, do controle societário/acionário da Emissora; 

 
(i) caso a Emissora esteja inadimplente com relação às obrigações previstas na Escritura de 

Emissão, a realização de pagamento, pela Emissora, de dividendos, juros sobre capital 
próprio ou qualquer outra forma de participação nos lucros estatutariamente prevista, 
ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no artigo 
202 da Lei das Sociedades por Ações; e 

 
(j) extinção ou dissolução da Emissora. 
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A “Data de Vencimento Antecipado” das Debêntures será qualquer uma das seguintes datas: (i) na 

hipótese dos eventos previstos nas alíneas (a) e (j) do item acima, a Data de Vencimento 

Antecipado das Debêntures será a data em que ocorrer quaisquer dos eventos ali referidos, quando 

o vencimento antecipado das Debêntures será declarado automaticamente pelo Agente Fiduciário; 

ou (ii) ocorrendo os demais eventos previstos nas alíneas acima, a Data de Vencimento Antecipado 

das Debêntures será a data em que se realizar a Assembléia Geral de Debenturistas de que trata o 

parágrafo abaixo se tal Assembléia Geral aprovar o vencimento antecipado das Debêntures. 

 

Na ocorrência de quaisquer dos eventos previstos nas alíneas acima, com exceção dos eventos 

previstos nas alíneas (a) e (j) acima, o Agente Fiduciário deverá convocar, em até 5 (cinco) dias 

úteis contados da data em que for constatada ocorrência do referido evento ou do fim do período 

de cura, conforme o caso, Assembléia Geral de Debenturistas para deliberar sobre a eventual 

declaração do vencimento antecipado das Debêntures. 

 

Após a realização da Assembléia Geral de Debenturistas mencionada no parágrafo acima, o Agente 

Fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações decorrentes das 

Debêntures, a menos que titulares de Debêntures que representem a maioria das Debêntures em 

circulação optem por não declarar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das 

Debêntures, hipótese na qual não haverá vencimento antecipado das Debêntures. 

 

Em caso de declaração do vencimento antecipado das Debêntures pelo Agente Fiduciário, a 

Emissora obriga-se a efetuar o pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures em circulação 

acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do 

efetivo pagamento, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos 

desta Escritura da Emissão, em até 10 (dez) dias úteis contados da comunicação por escrito a ser 

enviada pelo Agente Fiduciário à Emissora, a qual será encaminhada em até 2 (dois) dias contados 

da Data de Vencimento Antecipado, sob pena de, em não o fazendo, ficar obrigada, ainda, ao 

pagamento dos encargos moratórios previstos no item “Multa e Juros Moratórios” deste 

Suplemento.  

 

As Debêntures objeto do procedimento descrito no parágrafo acima serão obrigatoriamente 

canceladas pela Emissora. 

 

Local de Pagamento 

 

Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados utilizando-se os procedimentos 

adotados pela CETIP. As Debêntures que não estiverem custodiadas junto à CETIP terão os seus 

pagamentos realizados junto ao Banco Mandatário. 
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Multa e Juros Moratórios 
 
Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer quantia devida aos titulares 
de Debêntures, além da Remuneração, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Emissora, 
ficarão, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, sujeitos a, 
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (i) multa 
convencional, irredutível e não compensatória, de 2% (dois por cento) e (ii) juros moratórios à 
razão de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes sobre a quantia em atraso. 
 
Decadência dos Direitos aos Acréscimos 
 
Sem prejuízo do disposto no item “Multas e Juros Moratórios” acima, o não comparecimento do 
titular de Debêntures para receber o valor correspondente a qualquer das obrigações pecuniárias 
devidas pela Emissora nas datas previstas nesta Escritura de Emissão ou em comunicado publicado 
pela Emissora não lhe dará direito ao recebimento de qualquer acréscimo relativo ao atraso no 
recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo 
vencimento. 
 
Prorrogação dos Prazos 
 
Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação, até o 
primeiro dia útil subseqüente, se o vencimento coincidir com dia em que não haja expediente 
comercial ou bancário na Cidade de São Paulo, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos, 
ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados pela CETIP, hipótese em que 
somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com feriado nacional, sábado 
ou domingo. 
 
Publicidade 
 
Todos os atos e decisões relevantes decorrentes da Emissão que, de qualquer forma, venham a 
envolver, direta ou indiretamente, os interesses dos titulares de Debêntures, deverão ser 
publicados sob a forma de “Aviso aos Debenturistas” no jornal DCI – Comércio, Indústria & 
Serviços, utilizado pela Emissora para efetuar as publicações ordenadas pela Lei das Sociedades por 
Ações e pela legislação da CVM. 
 
Classificação de Risco 
 
A Emissora contratou a Moody´s América Latina para elaborar o relatório de classificação de risco 
das Debêntures, o qual se encontra anexo a este Suplemento. 
 
A Moody´s América Latina classificou as Debêntures com o rating Aaa.br, em escala nacional.  
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Local onde as Debêntures Podem ser Adquiridas 

 

Os interessados em adquirir Debêntures poderão contatar o Coordenador Líder no endereço abaixo 

indicado: 

 

Banco Itaú BBA S.A. 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar, Parte 

São Paulo –SP 

 

At.: Sr. Eduardo Prado Santos 

Oficial de Mercado de Capitais 

Tel.: (11) 3708-8717 

Fax.: (11) 3708-8107 

E-mail: epsantos@itaubba.com.br 

 

Público Alvo 

 

As Debêntures serão objeto de colocação exclusivamente junto a investidores qualificados que 

sejam instituições financeiras, sendo certo que as Debêntures somente poderão ser subscritas ou 

adquiridas no mercado primário por, no máximo, 20 (vinte) investidores, não existindo reservas 

antecipadas, nem fixação de lotes máximos ou mínimos, sendo atendidos, preferencialmente, os 

investidores que se manifestarem primeiro junto ao Coordenador Líder e que tenham amplo 

conhecimento dos termos, condições e riscos inerentes às Debêntures, bem como acesso ao 

Prospecto e a este Suplemento. 

 

Declaração de Inadequação do Investimento 

 

A Oferta não é destinada aos investidores que necessitem de ampla liquidez em seus títulos, uma 

vez que o mercado secundário no Brasil para negociação de debêntures é restrito. 

 

Informações Complementares 

 

Para maiores informações sobre a Oferta e as Debêntures, bem como para obtenção do exemplar 

do Prospecto e/ou deste Suplemento, os interessados deverão dirigir-se à CVM, à sede da 

Companhia, à sede do Coordenador Líder ou à CETIP, nos endereços indicados abaixo ou acessar 

as respectivas páginas (websites) mantidas por cada um na rede mundial de computadores, sendo 

que o Prospecto e/ou o Suplemento encontram-se à disposição dos investidores na CVM e na CETIP 

apenas para consulta. 
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Companhia 
 
BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil 
Alameda Pedro Calil, 43 
08557-105 - Poá – SP 
CNPJ/MF n.º 43.425.008/0001-02 
 
At.: Sr. João Amaro Júnior 
Gerente de Produtos Estruturados 
Telefone: (11) 5029-2282 
Fac-símile: (11) 5029-3092 
Correio eletrônico: joao.amaro-junior@itau.com.br 
 
Coordenador Líder 
 
Banco Itaú BBA S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar, Parte 
São Paulo –SP 
 
At.: Sr. Eduardo Prado Santos 
Oficial de Mercado de Capitais 
Tel.: (11) 3708-8717 
Fax.: (11) 3708-8107 
E-mail: epsantos@itaubba.com.br 
 
Comissão de Valores Mobiliários 
 
Rua Sete de Setembro, n.º 111, 5º andar 
Rio de Janeiro – RJ 

 
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º a 4º andares 
São Paulo – SP 

 
Câmara de Custódia e Liquidação – CETIP 
Avenida República do Chile, n.º 230, 11º andar 
Rio de Janeiro - RJ 
 
Rua Líbero Badaró, n.º 425, 24º andar  
São Paulo - SP  
Website: www.cetip.com.br 
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CONDIÇÕES DE COLOCAÇÃO DA OFERTA 
 

Nos termos da Lei 6.385/76 e da Instrução CVM n.º 400/03, foi celebrado o “Contrato de 

Distribuição Pública de Debêntures Simples, da Espécie Subordinada, sob o Regime de Melhores 

Esforços de Colocação, da Sétima Emissão da BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil”, por meio 

do qual a Emissora contratou o Coordenador Líder para ser o responsável pela colocação das 

Debêntures junto ao público. 

 

De acordo com o Contrato de Distribuição, a Oferta será realizada em observância às condições 

descritas a seguir.  

 

Regime e Prazo de Colocação 

 

As Debêntures serão objeto de distribuição pública, sob regime de melhores esforços de colocação, 

com intermediação do Coordenador Líder, para colocação por meio do SDT, operacionalizado pela 

CETIP, mediante observância do plano de distribuição descrito abaixo. 

 

O Prazo de Colocação das Debêntures é de até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data 

da publicação do Anúncio de Início. 

 

A Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial das Debêntures, sendo que 

as Debêntures que não forem colocadas no âmbito da Oferta serão canceladas pela Emissora. A 

manutenção e conclusão da Oferta, portanto, não está condicionada à subscrição e integralização 

de qualquer quantidade mínima de Debêntures, não sendo os Coordenadores responsáveis pela 

subscrição e integralização das Debêntures que não sejam subscritas e integralizadas no âmbito da 

Oferta. 

 

Os interessados em adquirir Debêntures no âmbito da Oferta poderão, quando da assinatura dos 

respectivos boletins de subscrição de Debêntures, condicionar sua adesão à Oferta à distribuição (i) 

da totalidade das Debêntures ofertadas ou (ii) de uma proporção ou quantidade mínima de 

Debêntures, em observância ao disposto nos artigos 30 e 31 da Instrução da CVM n.º 400/03.  

 

Na hipótese de não atendimento das condições referidas nos itens (i) ou (ii) do parágrafo acima, 

conforme o caso, os investidores que já tiverem subscrito e integralizado Debêntures receberão do 

Coordenador Líder os montantes utilizados na integralização de Debêntures, no prazo a ser 

indicado no Anúncio de Início, deduzidos dos encargos e tributos devidos, não sendo devida, 

nessas hipóteses, qualquer remuneração ou atualização pela Emissora aos referidos investidores. 
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Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos investidores, conforme previsto acima, os 
investidores deverão fornecer recibo de quitação relativo aos valores restituídos, bem como efetuar 
a devolução dos boletins de subscrição das Debêntures cujos valores tenham sido restituídos. 
 
A colocação pública das Debêntures somente terá início após a concessão do registro da Oferta 
pela CVM, a publicação do Anúncio de Início e a disponibilização, ao público investidor, do 
Prospecto do Programa de Distribuição e deste Suplemento. 
 
Plano de Distribuição das Debêntures 
 
As Debêntures serão objeto de colocação exclusivamente junto a investidores qualificados que 
sejam instituições financeiras, sendo certo que as Debêntures somente poderão ser subscritas ou 
adquiridas no mercado primário por, no máximo, 20 (vinte) investidores, não existindo reservas 
antecipadas, nem fixação de lotes máximos ou mínimos, sendo atendidos, preferencialmente, os 
investidores que se manifestarem primeiro junto ao Coordenador Líder. 
 
O Coordenador Líder não concederá qualquer tipo de desconto aos investidores interessados em 
adquirir Debêntures durante o Prazo de Colocação. 
 
O Coordenador Líder deverá realizar a distribuição pública das Debêntures de forma a assegurar: (i) 
que o tratamento conferido aos investidores seja justo e eqüitativo, (ii) a adequação do 
investimento ao perfil de risco dos seus clientes, e (iii) que os seus representantes de venda 
recebam previamente exemplar do Prospecto e deste Suplemento para leitura obrigatória e que 
suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoas designadas pelo Coordenador Líder. 
 
Modificação e Revogação da Oferta e Restituição de Valores 
 
A eventual modificação ou revogação da Oferta será imediatamente divulgada pelo Coordenador 
Líder aos investidores, por meio dos mesmos meios utilizados para divulgação do Anúncio de Início. 
 
Na hipótese de modificação das condições da Oferta, os investidores que já tiverem aderido à 
Oferta terão que confirmar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da 
comunicação do Coordenador Líder, seu interesse em manter a sua aceitação da Oferta, sendo 
presumida a manutenção da aceitação em caso de silêncio. 
 
Na hipótese de modificação ou revogação da Oferta nos termos dos artigos 25 e 26 da Instrução 
CVM n.º 400/03, os montantes eventualmente entregues pelos investidores na subscrição e 
integralização de Debêntures serão integralmente restituídos aos respectivos investidores no prazo 
de até 10 (dez) dias úteis contados da manifestação nesse sentido pelo investidor, sem qualquer 
remuneração, deduzidos dos encargos e tributos devidos. Neste caso, os investidores deverão 
fornecer um recibo de quitação referente aos valores restituídos, bem como efetuar a devolução 
dos boletins de subscrição referentes às Debêntures já integralizadas. 
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Cronograma Estimado de Etapas da Oferta  

 
Início da Oferta A Oferta, devidamente registrada perante a CVM, terá início após a publicação do 

Anúncio de Início.  
 

Prazo de Colocação  180 (cento e oitenta) dias contados da data de publicação do Anúncio de Início. 
 

Manifestação de 
aceitação da Oferta pelos 
investidores 

Iniciada a Oferta, os investidores interessados em adquirir Debêntures no âmbito da 
Oferta poderão manifestar a sua intenção de adquirir Debêntures no âmbito da Oferta, 
a qualquer momento durante o Prazo de Colocação, por meio da assinatura dos 
respectivos boletins de subscrição. 
 

Distribuição junto ao 
público 
 

As Debêntures serão objeto de colocação exclusivamente junto a investidores 
qualificados que sejam instituições financeiras, sendo certo que as Debêntures 
somente poderão ser subscritas ou adquiridas no mercado primário por, no máximo, 
20 (vinte) investidores. 
 

Subscrição e 
Integralização das 
Debêntures 
 

A subscrição das Debêntures será formalizada por meio da assinatura dos respectivos 
boletins de subscrição. A integralização das Debêntures deverá ser efetuada à vista, no 
ato da subscrição, em moeda corrente nacional. 

Modificação ou 
Revogação da Oferta 

O Coordenador Líder divulgará aos investidores, imediatamente, notícia sobre eventual 
modificação ou revogação da Oferta, pelos mesmos meios utilizados para divulgação 
do Anúncio de Início. 
 

Prazo para manifestação 
de aceitação da Oferta 
pelos investidores, na 
hipótese de modificação 
das condições da Oferta 
 

Na hipótese de modificação das condições da Oferta, os investidores que já tiverem 
aderido à Oferta terão que confirmar seu interesse em manter a sua aceitação da 
Oferta no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da comunicação do Coordenador Líder 
referida acima, sendo presumida a manutenção da aceitação em caso de silêncio. 

Prazo para restituição de 
valores aos investidores 
na hipótese de 
modificação ou 
revogação da Oferta 

Em caso de (i) modificação da Oferta e o investidor não aceitar essa modificação ou 
(ii) revogação da Oferta, os montantes eventualmente entregues pelos investidores na 
subscrição e integralização de Debêntures serão integralmente restituídos no prazo de 
10 (dez) dias úteis contados da manifestação do investidor nesse sentido, sem 
qualquer remuneração ou atualização, deduzidos dos encargos e tributos devidos. 
 

Prazo para restituição de 
valores aos investidores 
na hipótese de não 
conclusão da Oferta pela 
não integralização da 
totalidade das 
Debêntures 
 

Na hipótese de não conclusão da Oferta, por qualquer motivo, os investidores que já 
tiverem subscrito e integralizado Debêntures receberão os montantes já utilizados na 
integralização de Debêntures no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da 
manifestação do investidor nesse sentido, sem qualquer remuneração ou atualização, 
deduzidos dos encargos e tributos devidos. 

Divulgação do Resultado 
da Oferta 

O resultado da Oferta será divulgado ao término da Oferta, por meio da publicação do 
Anúncio de Encerramento nos jornais utilizados pela Emissora para efetuar as 
publicações ordenadas pela Lei das Sociedades por Ações e pela legislação da CVM, 
quais sejam, Diário Oficial do Estado de São Paulo e DCI – Comércio, Indústria & 
Serviços. 
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Comissões do Contrato de Distribuição 
 
A título de remuneração pelos serviços previstos no Contrato de Distribuição, a Emissora 
remunerará o Coordenador Líder conforme descrito a seguir: 
 

(i) Comissão de Estruturação e Coordenação, equivalente a 0,005% (cinco milésimos por 
cento) do valor resultante da multiplicação do número total de Debêntures emitidas no 
âmbito da Oferta pelo Preço de Integralização, o qual será exigível na Primeira Data de 
Liquidação; e 

 
(ii) Comissão de Colocação, equivalente a 0,005% (cinco milésimos por cento) do valor 

resultante da multiplicação do número total de Debêntures emitidas no âmbito da 
Oferta multiplicado pelo Preço de Integralização, o qual será exigível na Primeira Data 
de Liquidação. 

 
Nenhuma outra remuneração será contratada ou paga pela Emissora ao Coordenador Líder, direta 
ou indiretamente, por força ou em decorrência do Contrato de Distribuição, sem prévia 
manifestação da CVM. 
 
Demonstrativo do Custo da Distribuição 
 
A tabela a seguir demonstra o montante total da Oferta, os custos incorridos com a Oferta e o 
montante líquido para a Emissora na Data de Emissão: 

 
Custo da Distribuição Montante (Em R$) 

Comissões 1.000.000,00 
   Comissão de Estruturação e Coordenação 500.000,00 
   Comissão de Colocação 500.000,00 
Taxa de Registro da Oferta na CVM  82.870,00 
Taxa ANBID 35.000,00 
Despesas com publicação 100.000,00 
Outras Despesas (*) 90.000,00 
Total 1.370.870,00 

 (*) Inclui custos com assessores legais, agência de classificação de risco, viagens,  hospedagens e refeições.  
 

Custo Unitário de Distribuição 

Preço por Debênture (R$)* Custo por Debênture (R$) Montante líquido para a 
Emissora (R$) 

10,00 0,0013 9,9987 
* com base no Valor Nominal Unitário na Data de Emissão 

 
Montante da Emissão (R$) Custo Máximo da Distribuição 

(R$) 
Montante Líquido para a 

Emissora (R$) 
10.000.000.000,00 1.307.870,00 9.998.692.130,00 

 

Contrato de Garantia de Liquidez e Contrato de Estabilização de Preço 

 

Não será constituído fundo de sustentação de liquidez ou firmado contrato de garantia de liquidez 

ou estabilização de preço para as Debêntures. 
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 
 

Na data deste Suplemento a Companhia não era uma sociedade de arrendamento mercantil em 

operação. Suas atividades limitavam-se à gestão de caixa próprio e à realização de investimentos 

no mercado financeiro. Inicialmente, a Emissora aplicará 100% (cem por cento) dos recursos 

captados por meio da Oferta no mercado financeiro, inclusive mas não se limitando ao investimento 

em CDI de emissão do Banco Itaú, cuja rentabilidade possibilite à Emissora arcar com as suas 

obrigações pecuniárias referentes às Debêntures.  

 

Na hipótese de colocação parcial das Debêntures, a Emissora destinará o montante captado aos 

mesmos fins referidos no parágrafo acima, ou seja, a totalidade dos recursos captados será 

investida no mercado financeiro. 

 

 



 
 

 40

CAPITALIZAÇÃO 
 

O quadro abaixo apresenta o endividamento e a capitalização total da Companhia nos exercícios 

sociais encerrados em 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006, bem como nos períodos encerrados 

em 31 de março de 2006 e 2007, além de uma coluna pro forma, incluindo o impacto da Oferta na 

capitalização total da Companhia. A presente seção deverá ser lida em conjunto com as seções 

“Informações Financeiras Selecionadas da Companhia” e “Análise e Discussão da Administração 

Sobre as Demonstrações Financeiras e Resultados Operacionais da Companhia” do Prospecto. 

 

Exercícios Sociais Encerrados em 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006 
 

R$ (mil)  31 de dezembro 
 2004 % 2005 % 2006 % 
Empréstimos e Financiamentos de Curto 
Prazo 

 
 

Debêntures -  - -  -  -  -
Outros Empréstimos -  - -  -  -  -
   
Empréstimos e Financiamentos de Longo 
Prazo   
Debêntures 1.627 99 1.960 99 18.260 100
Outros Empréstimos 11 1 14 1 17 -
   
Empréstimos e Financiamentos Total (1) 1.638 97 1.974 81 18.277 97
   
Patrimônio Líquido 48 3 468 19 476 3
   
Capitalização Total (2) 1.686 100 2.442 100 18.753 100

 (1) soma dos empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos 
(2) soma de empréstimos e financiamentos total e patrimônio líquido 
 

Períodos Encerrados em 31 de março de 2006 e 2007 
 

R$ (MIL) 31 de março  
 2006 % 2007 % 

Pro forma 

Empréstimos e Financiamentos de Curto 
Prazo 

  

Debêntures -  -  -  - - -
Outros Empréstimos -  -  -  - - -
   
Empréstimos e Financiamentos de Longo 
Prazo  

 

Debêntures 2.038 99 18.811 100 28.811 100%
Outros Empréstimos 15 1 17 - 17 -
   
Empréstimos e Financiamentos Total (1) 2.053 81 18.828 97 28.828 98%
   
Patrimônio Líquido 485 19 483 3 483 2%
   
Capitalização Total (2) 2.538 100 19.311 100 29.311 100%

       (1) soma dos empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos 
       (2) soma de empréstimos e financiamentos total e patrimônio líquido 
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FATORES DE RISCO RELATIVOS À OFERTA 
 

Antes de tomar uma decisão de investimento nas Debêntures, os potenciais investidores devem 
analisar cuidadosamente, à luz de suas próprias situações financeiras e objetivos de investimento, 
todas as informações disponíveis neste Suplemento e no Prospecto e, em particular, avaliar os 
fatores de risco descritos nesta Seção. 
 
Os fatores de risco relativos à Oferta deverão ser avaliados em conjunto com os fatores de risco 
descritos na Seção “Fatores de Risco” do Prospecto. 
 
Baixa Liquidez do Mercado Secundário Brasileiro 
 
O mercado secundário existente no Brasil para negociação de debêntures apresenta histórico de 
baixa liquidez. Não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação 
das Debêntures que permita a seus subscritores sua posterior alienação, caso venham a decidir 
vendê-las. Dessa forma, os titulares de Debêntures podem ter dificuldade em realizar a venda, no 
mercado secundário, das Debêntures adquiridas no âmbito da Oferta. 
 
Eventual Rebaixamento na Classificação de Risco das Debêntures 
 
A classificação de risco originalmente atribuída às Debêntures baseou-se na atual condição da 
Emissora e nas informações presentes neste Suplemento e no Prospecto. Não existe garantia de 
que a classificação de risco originalmente atribuída às Debêntures permanecerá inalterada durante 
a vigência das Debêntures. Caso a classificação de risco originalmente atribuída às Debêntures seja 
rebaixada, a Emissora poderá encontrar dificuldades em realizar outras emissões de títulos e 
valores mobiliários, assim como os titulares de Debêntures poderão ter prejuízo caso optem pela 
venda das Debêntures no mercado secundário. 
 
Validade da Estipulação da Taxa DI, divulgada pela CETIP 
 
A Súmula n.º 176 do Superior Tribunal de Justiça enuncia a nulidade da cláusula que sujeita o 
devedor ao pagamento de juros de acordo com a taxa divulgada pela CETIP. Há a possibilidade de 
a validade da estipulação da Taxa DI utilizada para remunerar as Debêntures ser questionada em 
uma eventual disputa judicial. 
 
Subordinação das Debêntures às demais Dívidas da Emissora 
 
A dívida subordinada consiste em uma espécie de obrigação cujo pagamento está subordinado ao 
pagamento de todas as demais obrigações da Companhia em caso de falência ou procedimento 
similar. Assim, em caso de liquidação da Emissora, a liquidação dos créditos relativos às Debêntures 
pela Emissora estará subordinada à liquidação de todos os demais créditos da Companhia, preterindo, 
apenas, os acionistas da Emissora na realização do ativo remanescente, se houver. 
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Melhores Esforços de Colocação 

 

As Debêntures serão objeto de colocação sob o regime de melhores esforços e a Oferta poderá ser 

concluída mesmo na hipótese de distribuição parcial das Debêntures. Caso a Oferta seja concluída 

mediante a distribuição parcial das Debêntures, o Coordenador Líder não será responsável por 

subscrever o saldo não colocado das Debêntures no âmbito da Oferta e a Emissora manterá o 

plano original de investimento dos recursos captados no âmbito da Oferta no mercado financeiro, 

inclusive mas não se limitando ao investimento em CDI de emissão do Banco Itaú. 

 

Eventual Vencimento Antecipado das Debêntures 

 

Na hipótese de declaração do vencimento antecipado das Debêntures, conforme descrito na 

Escritura de Emissão e nesse Suplemento, a Companhia poderá não dispor de recursos suficientes 

para fazer frente aos pagamentos devidos aos titulares de Debêntures. Ainda, na hipótese de 

pagamento antecipado das Debêntures na hipótese de ocorrência de um evento de vencimento 

antecipado, os titulares de Debêntures poderão não conseguir reinvestir o montante percebido com 

o pagamento antecipado das Debêntures em modalidade de investimento que os remunere nos 

mesmos níveis das Debêntures. 

 

Eventual Resgate Antecipado das Debêntures 

 

Conforme previsto na Escritura de Emissão, a Companhia poderá resgatar as Debêntures em datas 

anteriores à Data de Vencimento. Ainda, na hipótese de pagamento antecipado das Debêntures em 

decorrência de um evento de vencimento antecipado, os titulares de Debêntures poderão não 

conseguir reinvestir o montante percebido com o pagamento antecipado das Debêntures em 

modalidade de investimento que os remunere nos mesmos níveis das Debêntures. 

 
 



43

5. ANEXOS

• Ata de Reunião do Conselho de Administração da Emissora Realizada em 12 de julho de 2007

• Escritura de Emissão das Debêntures

• Relatório de Classificação de Risco das Debêntures

• Declaração da Emissora nos Termos do Artigo 56 da Instrução CVM nº 400/03

• Declaração do Coordenador Líder nos Termos do Artigo 56 da Instrução CVM nº 400/03



(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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• Ata de Reunião do Conselho de Administração da Emissora Realizada em 12 de julho de 2007
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