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CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL APROVA EDITAL DE VENDA DO
BANCO DO ESTADO DO CEARÁ - BEC
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Caixa de Previdência Privada do Banco do
Estado do Ceará – Cabec, serão ofertadas
10% das ações da União, com 50% de
deságio em relação ao valor econômico
mínimo por ação, totalizando R$ 28,6 milhões.
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Principais Características do Edital de Venda do
Banco do Estado do Ceará – BEC

* Valor Econômico Mínimo para 100% das ações: R$ 576.575.000,00
* Participação acionária da União no BEC: 99,08%
* Valor Econômico Mínimo do bloco pertencente à União: R$ 571.285.439,57
* Preço Mínimo do Leilão: R$ 542.721.167,59
* Oferta aos Empregados:
10% das ações da União, com 50% deságio em relação ao Valor Econômico Mínimo
por ação, totalizando R$ 28.564.271,98.
* Pré-qualificados:
Itaú
Bradesco
Unibanco
Banco GE
* Data e Local do Leilão: 15.09.2005 na Bovespa
* Forma do Leilão: Envelope Fechado, seguido de Viva Voz, caso haja lance igual
ou superior a 80% do maior lance.
* Liquidação Financeira em Moeda Corrente Mínima: R$ 66,5 milhões mais 10% do
valor obtido no Leilão (o restante pode ser pago em títulos públicos federais,
conforme Resolução nº 24 do CND, de 21.09.01, publicada no DOU em 25.09.01)
* Obrigações Especiais do Futuro Controlador:
1. Adquirir as sobras da Oferta aos Empregados;
2. Fazer oferta de compra das ações dos minoritários (tag along), por pelo menos
80% do valor por ação pago no Leilão, corrigido pela taxa Selic;
3. Comprar as ações dos empregados, se estes desejarem vender, por pelo menos
80% do valor por ação pago no Leilão, corrigido pela taxa Selic;
4. Manter o patrocínio da CABEC, assegurando os atuais benefícios previstos nos
estatutos e regulamentos daquela Caixa Previdenciária.
* Ativos Totais (Março/2005): R$ 1.733 milhões
* Patrimônio Líquido (Março/2005): R$ 367,6 milhões
* Operações de Crédito (Março/2005): R$ 238,8 milhões
* Depósitos Totais (Março/2005): R$ 770,5 milhões
* Funcionários na ativa: 865
* Rede: 70 agências (25 em Fortaleza, 44 no interior e 1 em Brasília), 14 Postos de
Atendimento Bancário e 118 Postos de Atendimento Eletrônico.
Fonte: Banco Central do Brasil
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Coordenação-Geral de Planejamento Estratégico da Dívida Pública
Relacionamento Institucional
Equipe técnica:
Gerente: Lena Oliveira de Carvalho
Adjunto: Jeferson Luis Bittencourt
André Proite
Andrey Goldner Baptista Silva
Fábio Caldas Crês
Karla de Lima Rocha
E-mail Gerência de Relacionamento Institucional: stndivida@fazenda.gov.br
fax: ++ 55 61 412-1565
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