BRASIL ANUNCIA MANDATO PARA OPERAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE PASSIVOS
EXTERNOS DENOMINADOS EM DÓLARES
O Tesouro Nacional informa que concedeu mandato para emissão e recompra de títulos da República denominados em
dólares. Será emitido um novo título de 30 anos com vencimento em 14 de janeiro de 2050, o Global 2050.
Adicionalmente, haverá reabertura (nova emissão) do título de 10 anos já existente, o Global 2029, que tem vencimento
em 30 de maio de 2029. Concomitantemente às duas operações, serão recomprados os títulos listados no quadro
abaixo. O objetivo da operação é melhorar a eficiência e consolidar benchmarks da curva denominada em dólares. A
operação será liderada pelos bancos BNP Paribas, Citibank e Goldman Sachs & Co. Os títulos serão emitidos no mercado
global e o resultado será divulgado ao final do dia de hoje.

Título

Vencimento

Cupom
(% a.a)

Estoque
aproximado em
mercado
(US$ milhões)

Global 2027

15/05/2027

10,125

823

Global 2030

06/03/2030

12,250

240

Global 2034

20/01/2034

8,250

1.404

Global 2037

20/01/2037

7,125

1.825

Global 2041

07/01/2041

5,625

2.366

Global 2045

27/01/2045

5,000

3.550

Global 2047

21/02/2047

5,625

3.000

Essa comunicação não constitui oferta para vender ou solicitação de oferta para comprar, nem haverá qualquer venda de títulos
referenciada nessa comunicação em qualquer Estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria considerada ilegal
se emitida antes do devido registro ou qualificação sob as leis que regulamentam a emissão de títulos de quaisquer dos referidos
Estado ou jurisdição. Qualquer oferta pública de bônus globais a ser feita nos Estados Unidos será executada por meio de um
suplemento ao prospecto do Brasil contido em sua declaração de registro firmada junto a SEC – Securities and Exchange Comission
- e que contém informação detalhada sobre o Brasil e os bônus globais.
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