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COMUNICADO AO MERCADO
O Banco do Brasil, de acordo com a Ata da Assembléia Geral Extraordinária - AGE do dia
30 de setembro de 2008, na qualidade de sucessor dos direitos e obrigações do Banco
do Estado de Santa Catarina S.A. – BESC e da BESC S.A. Crédito Imobiliário – BESCRI,
comunica que as frações resultantes do grupamento de ações do BESC, aprovada em
sua Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 01/11/2007, foram agrupadas em
números inteiros e vendidas em leilões realizados na BOVESPA, cujo resumo segue na
tabela a seguir:
Quantidade de Ações Leiloadas
Ação

Quantidade

Código

Tipo

BSCT5

PNA

Ações Ofertada

Ações Vendidas

Valor Líquido
por Ação¹

10.207

10.207

7,889341853

BSCT6
PNB
12.739
¹ Descontada taxa de corretagem e emolumentos.

12.739

9,474900396

Os valores apurados com a venda das ações nos leilões serão disponibilizados, a partir
do dia 25 de novembro de 2008, em nome dos acionistas titulares das frações de ações,
da seguinte forma:
a) aos acionistas custodiados na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia –
CBLC, o valor correspondente será creditado diretamente à CBLC, que se
encarregará de repassá-lo aos acionistas por meio das corretoras de valores;
b) os demais acionistas deverão comparecer à agência de sua preferência do Banco do
Brasil para receber os respectivos valores; e
c) para os acionistas cujas ações encontram-se bloqueadas ou com cadastro
desatualizado, o valor será retido pela Companhia e mantido à disposição do
respectivo acionista para pagamento no Banco do Brasil mediante apresentação de
documentação comprobatória de desbloqueio ou de identificação, conforme o caso.
Atenciosamente,
Brasília (DF), 24 de novembro de 2008.

Marco Geovanne Tobias da Silva
Gerente Geral de Relações com Investidores

