COMUNICADO
O Grupo Caixa Geral de Depósitos (“CGD”) informa que assinou com o Grupo
BANIF os acordos definitivos de aquisição, através da CGD PINF, sociedade de
direito brasileiro, participada em partes iguais em 50% pelo CaixaBI e BCG Brasil, de uma participação no capital da Banif Corretora de Valores e Câmbio,
S.A. (“Banif CVC”). Esta aquisição será realizada por cerca de R$ 130 milhões
(EUR 57,8 milhões), preço este acordado e anunciado em Junho de 2010 e
concretizar-se-á numa primeira fase através de um aumento de capital na Banif
CVC e posteriormente através da compra de acções desta, até atingir uma
participação global de 70% da sociedade em causa (Banif CVC).
A Banif CVC é um dos principais Home Broker (corretora online) do Brasil com
cerca de 35 mil clientes ativos.
Esta aquisição reforça a capacidade do Grupo Caixa Geral de Depósitos na área
de banca de investimento no mercado brasileiro, no qual a CGD obteve em 2010
uma posição destacada entre os dez maiores bancos no Brasil no segmento de
Project Finance e Fusões e Aquisições pelo ranking oficial da ANBIMA
(Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais).
A entrada no segmento de corretagem irá permitir uma atuação ampla e
consistente no mercado de capitais brasileiro.
Além disso, a aquisição abre um relevante canal de atracção de investidores
estrangeiros tendo em conta o acesso privilegiado do Grupo Caixa Geral de
Depósitos a uma base alargada de clientes institucionais, quer directamente, quer
através da sua participação na European Securities Network (ESN), rede paneuropeia de corretoras que cobre 10 países na Europa e ainda com presença nos
Estados Unidos atingindo 1.300 investidores institucionais e com equipa de
Research com mais de 120 analistas.
O negócio é mais um passo relevante na estratégia de expansão do Grupo Caixa
Geral de Depósitos no Brasil, o que demonstra, mais uma vez, o seu grande
comprometimento com o país e com as relações luso-brasileiras.
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