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Seção 1

Sumário executivo



p.3Sumário executivo (1/2)
Considerações iniciais

 Conforme fato relevante divulgado em 24 de junho de 2015 (“Fato Relevante”), o Banco Daycoval S.A. (“Banco Daycoval” ou “Companhia”), recebeu

correspondência encaminhada por seus acionista controladores, Srs. Sasson Dayan, Salim Sayan, Carlos Moche Dayan, Morris Dayan e Rony

Dayan (“Acionistas Controladores” e, em conjunto com a Companhia, “Ofertantes”), a respeito da intenção de realizar, em conjunto com a

Companhia, nos termos dos artigos 49, 50 a 52 do estatuto social da Companhia e do artigo 34, §2º da Instrução da CVM nº 361, de 5 de março de

2002, conforme alterada ("Instrução CVM 361") uma oferta pública unificada para a aquisição de até a totalidade das ações preferenciais de emissão

da Companhia (a) não detidas pelos Acionistas Controladores e pessoas a eles vinculadas e (b) detidas pelos membros da administração da

Companhia (“Ações Objeto da Oferta”), (i) para fins do cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, nos termos da Instrução da

CVM n.º 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”, "OPA para Cancelamento de Registro" e “Cancelamento de

Registro”, respectivamente), bem como (ii) para fins da saída da Companhia do segmento especial de listagem da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de

Valores Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) denominado Nível 2 de governança corporativa (respectivamente, "Nível 2", “Saída do Nível 2” e

"OPA para Saída do Nível 2" e, em conjunto com a OPA para Cancelamento de Registro, “Oferta” ou “OPA”).

 Conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 24 de julho de 2015, o Santander foi escolhido para ser o

avaliador a ser contratado para elaborar o Laudo de Avaliação no âmbito da OPA

 O presente Laudo de Avaliação apurou o valor das ações da Companhia de acordo com os seguintes critérios:

– Valor econômico calculado pela metodologia de avaliação por fluxo de dividendos descontados (Dividend Discount Model – “DDM”)

– Múltiplos comparáveis de mercado de bancos brasileiros selecionados

– Valor do patrimônio líquido por ação com base nas demonstrações financeiras públicas mais recentes (30 de junho de 2015)

– Preço médio ponderado pelo volume de negociação das ações do Banco Daycoval na BM&FBOVESPA nos 12 (doze) meses anteriores à data de

publicação do Fato Relevante (24 de junho de 2015) (“PMPC 12 meses antes do FR”)

– Preço médio ponderado pelo volume de negociação das ações do Banco Daycoval na BM&FBOVESPA desde a publicação do Fato Relevante até

a data das análises constantes neste laudo de avaliação (13 de agosto de 2015) (“PMPC desde o FR”)
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Sumário executivo (2/2)
Valor econômico do Banco Daycoval calculado entre R$6,88 e R$7,56 por ação, com base na metodologia de 
DDM, a mais adequada de acordo com o entendimento do Santander

Metodologias adotadas Resumo da avaliação

 A elaboração do laudo de avaliação baseou-se nas seguintes metodologias e critérios:

– Valor econômico calculado pela metodologia de avaliação por fluxo de dividendos

descontados (Dividend Discount Model – “DDM”)

– Múltiplos comparáveis de mercado de bancos brasileiros selecionados

– Valor do patrimônio líquido por ação com base nas demonstrações financeiras

públicas mais recentes (30 de junho de 2015)

– Preço médio ponderado pelo volume de negociação das ações do Banco Daycoval

na BM&FBOVESPA nos 12 (doze) meses anteriores à data de publicação do Fato

Relevante (24 de junho de 2015) (“PMPC 12 meses antes do FR”)

– Preço médio ponderado pelo volume de negociação das ações do Banco Daycoval

na BM&FBOVESPA desde a publicação do Fato Relevante até a data das análises

constantes neste laudo de avaliação (13 de agosto de 2015) (“PMPC desde o FR”)

 Entendemos que a metodologia de DDM possibilita a análise dos resultados futuros

das operações da Companhia, sendo a metodologia mais adequada para determinar o

preço justo das ações do Banco Daycoval

 O DDM levou em consideração:

– Data base: 30 de junho de 2015

– Plano de negócios para o período de julho de 2015 a dezembro de 2024, o qual foi

elaborado e revisado pela administração da Companhia à luz de seu melhor

julgamento para o período, com base nas expectativas de mercado e na estratégia

mercadológica da Companhia

– Informações públicas de mercado

– Taxa de desconto de custo de capital próprio (“Ke”), em Reais nominais, de 14,1%

 Considerou-se o número total de ações de emissão da Companhia líquidas de

tesouraria de 243.790.032, conforme demonstrações financeiras de 30 de junho de

2015

R$ / ação
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Seção 2

Informações sobre o Avaliador



p.6Qualificações do Santander
O Santander, através de sua área de Corporate Finance, possui vasta experiência no mercado, tendo atuado como 
assessor financeiro em diversas transações envolvendo a preparação de Laudos de Avaliação e Fairness Opinions

 Nos termos do Anexo III, item X, letra “b” da ICVM 361, o processo de aprovação interna dos laudos e relatórios de avaliação emitidos pelo Santander

compreende sua revisão, discussão e aprovação por comitê interno, composto por profissionais das áreas de Corporate Finance, Corporate Banking,

Compliance e Diretoria Jurídica, no qual são discutidas e justificadas as principais premissas e metodologias utilizadas na elaboração das avaliações

Laudos de avaliação e fairness opinions recentes elaborados pelo Santander no 
Brasil

Processo de aprovação interna dos laudos e relatórios de avaliação 

Assessor Financeiro

BRL 887.700.000

Maio 2014

Fairness Opinion da São Martinho 
para seus acionistas

Assessor Financeiro

Confidencial

Maio 2014

Laudo de Avaliação para a
OPA de cancelamento de registro 
de companhia aberta e saída do 

Novo Mercado

Assessor Financeiro

BRL 615.318.088

Maio 2014

Laudo de Avaliação para a Estácio 
Participações S.A. no âmbito da 

aquisição de 100% da TCA 
Investimentos e Participações S.A.

Abril 2015

Assessor Financeiro

Confidencial

Fairness opinion para estabelecer 
o preço de venda da participação 

de 33% na IBQ Industrias 
Quimicas para a Xion

Participações

Assessor Financeiro

Confidencial

Junho 2014

Laudo de Avaliação para 
suportorar a Fusão entre 

Cdiscount e Nova Pontocom

Assessor Financeiro

R$ 3.501.950.000

Junho 2014

Laudo de Avaliação para a OPA de 
cancelamento de registro de 

companhia aberta e saída do Novo 
Mercado

Junho 2014

Assessor Financeiro

R$108.512.800

Laudo de Avaliação para a 
International Meal S.A. no âmbito 

da aquisição de 100% da 
Margaritaville

Assessor Financeiro

R$ 693.000.000

Julho 2014

Fairness opinion para Petrobras no 
âmbito da venda de sua 

participação de 40% na Gasmig
para CEMIG

Fevereiro 2015

Assessor Financeiro

Confidencial

Laudo de Avaliação para 
determinação do preço de 

emissão de suas ações para 
futuro aumento de capital

Transações recentes do setor financeiro/bancário com participação do Banco 
Santander

€ 487,5 MM

Junho 2014

Assessor Financeiro do Banco 

Santander

Venda de 50% da participação da 

custódia do Santander na Espanha, 

México e Brasil

Venda de 51% da participação da 

área de seguros do Santander em 

Portugal

Assessor Financeiro do 

Santander Totta

Confidencial

Setembro 2014

Assessor Financeiro da Dinamia

Confidencial

Fusão da  N+1 e Dinamia

Dezembro 2014

$1.670 MM

Joint Venture entre Zurich e Banco 

Santander para desenvolver o 

negócio na América do Sul

Novembro 2011

Assessor Financeiro do Grupo 

Santander

€ 220 Millions

Venda de 51% de duas 

seguradoras detidas pelo 

Santander Espanha para

2013

Assessor Financeiro do Vendedor

€ 2.047 MM

Venda de 50% da participação na 

Santander Asset Management

2013

Assessor Financeiro do Vendedor

€ 2.938 MM

Aquisição de 70,36% do banco 

Zachodni Wbk pelo Allied Irish

Bank

Setembro 2010

Assessor Financeiro do Grupo 

Santander

$ 2.500 MM

Aquisição de 24,9% do Banco 

Santander México pelo 

Bank of America

Junho 2010

Assessor Financeiro do Grupo 

Santander

Confidencial

Venda do negócio de cartões 

comerciais

Junho 2009

Assessor Financeiro do Vendedor

O Banco Santander possui ampla experiência em processos de Fusão e Aquisição nos mais diversos setores, incluindo diversas transações no setor financeiro/bancário. Tais processos 
incluem avaliações econômico-financeiras que não necessariamente resultam em Laudos de Avaliação de acesso público.
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Alexander Minns

Executive Director, 

Corporate Finance

 Alexander Minns é Executive Director do time de Corporate Finance do Banco Santander, Head do cluster de Infraestrutura, Logística,

Instituições Financeiras e Fundos de Private Equity

 Alexander possui vasta experiência em diferentes setores, como infraestrutura, energia, instituições financeiras, petroquímico e papel e

celulose. Alexander se juntou ao ABN AMRO em 1998 e nos últimos 17 anos esteve envolvido em inúmeras transações de M&A.

Alexander já assessorou vários clientes, dentre eles: ALL, Petrobras, Vale, CPFL e National Grid. Alexander é formado em

administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas e possui um MBA do IBMEC (Instituto de Mercado de Capitais). Alexander é

fluente em português, inglês e espanhol

Flávio Tavares Valadão

Managing Director, Head 

of Corporate Finance

Responsável pelo 

Laudo de Avaliação

 Flávio Valadão integrou o Santander em 2008 como Head de Corporate Finance para as Américas. O Sr. Valadão entrou no time de

Corporate Finance do ABN AMRO em 1998 e em 2006 foi nomeado Head de M&A para a América Latina. Antes de se juntar ao ABN

AMRO, trabalhou durante 8 anos no Banco Paribas, originando e liderando a assessoria de diversas ofertas públicas, privatizações e

projetos de fusões e aquisições na América Latina, principalmente nos setores de Energia & Recursos, Água & Saneamento,

Telecomunicações, Transporte & Distribuição de Gás e Serviços Financeiros

 Bacharel em Engenharia Elétrica pela Escola de Engenharia Mauá e cursou Mestrado em Engenharia Elétrica na Université de LiIle na

França

Bruno Lima

Vice President,

Corporate Finance

 Bruno Lima entrou no time de Corporate Finance do Santander no final de 2009 com foco em M&A e desde 2012, passou a atuar 

também em atividades de originação e execução de operações de Equity Capital Markets (IPO’s e Follow-ons). Anteriormente, Bruno 

trabalhou por três anos no BES Investimento como analista na área de Corporate Finance (M&A). Antes disso também atuou como 

estagiário na equipe de Latam Risk Analysis Unit do Citigroup. Possui fluência em português, inglês e espanhol

 Graduou-se em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas

Adrien Delmotte

Associate,

Corporate Finance

 Adrien Delmotte juntou-se ao time de Corporate Finance em 2015 e é atualmente Associate

 Anteriormente, ele trabalhou no time de Corporate Finance do Banco Santander na França por 5 anos. Sua experiência em transações

inclui assessoria à Schneider Electric em uma tender offer de US$ 2 bi para Telvent, assessoria ao Carrefour no spin-off de seu negócio

de descontos Dia, assessoria à Orange em uma tender offer de €3,4 bi para Jazztel plc. Antes disto, Adrien Delmotte trabalhou no

Deutsche Bank na França em Equity Research

 Adrien Delmotte possui mestrado em Science in Corporate Finance pela Edhec (França)

 Ele é fluente em francês e inglês e tem conhecimento avançado em português
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Sahid Xerfan Neto

Analyst,

Corporate Finance

 Sahid Xerfan Neto juntou-se ao time de Corporate Finance do Banco Santander no Brasil em 2015 e está envolvido na execução de

transações de M&A e ECM em todos os setores da economia. Anteriormente, Sahid trabalhou como estagiário na área de Asset

Management do J.P. Morgan Brasil. Fluente em português e inglês

 Graduou-se em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas
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Nos termos da Instrução CVM 361, o Santander declara que em 14 de agosto de 2015:

 Não é titular ou possui sob administração discricionária, e seu controlador e pessoas a eles vinculadas não são titulares ou possuem sob administração

discricionária, diretamente ou através de outras entidades ligadas a eles, nenhuma forma de participação acionária na Companhia ou derivativos referenciados em

participação acionária na Companhia

 O Santander, sendo um dos principais bancos no Brasil, possui relacionamento comercial com a Companhia:

 Derivativos: O Santander figura como contraparte em operações de derivativos de balcão para cobertura de exposições de risco de mercado da

Companhia. Estas operações contam com garantias bilaterais em títulos públicos federais e foram contratadas em condições de mercado;

 Renda Fixa: O Santander é aplicador em instrumentos de renda fixa da Companhia. Além disso, o Santander é contraparte autorizada para transações

compromissadas (Selic over night) com a Companhia;

 Câmbio: O Santander é contraparte autorizada e, assim como outros bancos, compra e vende moedas no mercado interbancário tendo como contraparte a

Companhia;

 Sindycated Loans: O Santander, através de sua unidade internacional, participa de operações de crédito sindicalizado em conjunto com outros bancos e

em condições iguais. A Companhia figura como tomadora dos recursos;

 Trade Finance: O Santander, através de uma unidade internacional, é provedor de linhas de trade finance para a Companhia

 Serviços: O Santander participa do pool de bancos que prestam serviço de cobrança à Companhia

 Não há informações comerciais e creditícias de qualquer natureza que possam impactar o Laudo de Avaliação de que tenha conhecimento e que não tenham sido

consideradas na elaboração deste Laudo de Avaliação

 Não possui interesse, direto ou indireto, na Companhia, nos Acionistas Controladores ou na Oferta, bem como, qualquer outra circunstância relevante que possa

caracterizar conflito ou comunhão de interesses que lhe diminua a independência necessária ao desempenho de suas funções na elaboração deste Laudo de

Avaliação

 Os Acionistas Controladores ou os administradores da Companhia não direcionaram, limitaram, dificultaram ou praticaram quaisquer atos que tenham ou possam

ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das

respectivas conclusões. Também não determinaram as metodologias utilizadas para a elaboração da análise

 Pelos serviços referentes ao Laudo de Avaliação, o Santander receberá a remuneração fixa bruta de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e não receberá

remuneração variável

 Não recebeu quaisquer valores dos Acionistas Controladores e da Companhia, a título de remuneração por quaisquer serviços de consultoria, avaliação, auditoria

e assemelhados, nos 12 (doze) meses anteriores à data do pedido de registro da OPA
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1 Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/htms/infecon/notas.asp?idioma=p)
2 Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br/pec/Indeco/Port/ie1-51.xls), estimativa 2015 do Boletim Focus do dia 07 de agosto de 2015 (http://www.bcb.gov.br/?FOCUSRELMERC)
3 IBGE (http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/defaultseriesHist.shtm), estimativa 2015 do Boletim Focus do dia 07 de agosto de 2015 

(http://www.bcb.gov.br/?FOCUSRELMERC)
4 Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/?COPOMJUROS) estimativa do Boletim Focus do dia 07 de agosto de 2015 (http://www.bcb.gov.br/?FOCUSRELMERC)
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Visão geral do setor bancário no Brasil (2/2)

Ativos totais dos bancos listados na BM&FBOVESPA (R$ Bi)¹

1 Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/informes/relatorios), data base: março de 2015

Ranking de bancos por ativos totais¹

Ranking Instituição
Ativos totais

(R$ Bi)

Participação

(%)

1 Banco do Brasil 1.401 17,9%

2 Itaú 1.206 15,4%

3 Caixa Economica Federal 1.078 13,8%

4 BNDES 892 11,4%

5 Bradesco 881 11,2%

6 Santander 620 7,9%

7 HSBC 187 2,4%

8 BTG Pactual 162 2,1%

9 Safra 152 1,9%

10 Votorantim 106 1,3%

24 Banco Daycoval 20 0,3%

Sistema Financeiro 7.836 100%

Os dez maiores 

bancos concentram 

85,3% do total de 

ativos do Sistema 

Financeiro
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Nota: O Bacen dispõe de projeções até 2019. De 2020 a 2024 assumiu-se a manutenção das projeções para 2019, com exceção da projeção de taxa de câmbio (R$/US$) que de 
2020 a 2024 foi projetada pelo diferencial de inflação entre Brasil (IPCA) e EUA (PCE)
Fonte: Banco Central do Brasil, Sistema de Expectativas de Mercado em 07/07/2015 e Federal Reserve – Federal Open Market Committee de 16/06/2015

6 meses

2,74%

Premissas macroeconômicas utilizadas

2S2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Inflação

IPCA 2,97% 5,47% 4,76% 4,71% 4,63% 4,63% 4,63% 4,63% 4,63% 4,63%

Taxa de Juros

CDI 7,28% 13,17% 11,18% 10,40% 10,11% 10,11% 10,11% 10,11% 10,11% 10,11%

TJLP 3,32% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

Inflação EUA

PCE 0,40% 1,95% 1,95% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

R$/US$

Final do período 3,37 3,52 3,49 3,55 3,64 3,73 3,83 3,93 4,03 4,13

Média do período 3,24 3,45 3,51 3,52 3,60 3,69 3,78 3,88 3,98 4,08

PIB

Crescimento Real -0,96% 0,05% 1,59% 2,12% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27%
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Visão geral1 Estrutura acionária1

Diretores, Conselheiros, 

Daycoval Expert e 

Tesouraria

Free Float

Acionistas 

controladores

(Família Dayan)

72,1%

 Fundado em 1968, o Banco Daycoval é uma instituição financeira especializada no 

segmento de crédito para empresas – banco comercial focado em atender pequenas e 

médias empresas

 O banco é listado na BM&FBOVESPA no Nível 2 de governança corporativa e possui 

uma capitalização de mercado de R$ 2.255 milhões²

 Além da sede em São Paulo (SP), a estrutura do banco conta com:

− 39 agências em 21 Estados no Brasil, mais o Distrito Federal

− 49 lojas de correspondentes bancários exclusivos caracterizados como lojas 

Daycred, marca destinada para negócios com pessoas físicas

 O Banco Daycoval reportou no primeiro semestre de 2015 um lucro líquido de R$ 188 

milhões, carteira de crédito ampliada de mais R$ 13 bilhões e um patrimônio líquido de 

R$ 2,6 bilhões

Estratégia competitiva3

25,1%2,8%

Principais indicadores1,4

1 Apresentação institucional 2T15 (http://www.daycoval.com.br/Daycoval_RI/Site/Arquivos/Pdf/Release%20jun15.pdf)
2 Bloomberg no dia 13 de agosto de 2015 (http://www.bloomberg.com/quote/DAYC4:BZ) 
3 Informações obtidas junto à administração do Banco Daycoval
4 Companhia (http://www.daycoval.com.br/Daycoval_RI/Site/Pt/Pages/daycoval/indicadores.aspx)

Fonte: Companhia

Balanço patrimonial (R$ MM) 2012 2013 2014 6M14 6M15

Ativos totais 12.939 14.950 18.937 16.099 20.444

Carteira de crédito ampliada 8.756 10.412 12.780 11.075 13.263

Captação total (funding) 8.579 10.277 13.636 11.092 14.602

Patrimônio líquido 2.204 2.440 2.523 2.503 2.646

Lucro líquido 358 234 278 133 188

Indicadores financeiros (% a.a.) 2012 2013 2014 6M14 6M15

Margem financeira líquida (NIM-AR) 12,2% 12,6% 12,2% 12,9% 12,6%

ROAE 17,5% 10,0% 11,2% 10,8% 13,6%

ROAA 2,7% 1,7% 1,6% 1,7% 1,8%

Índice de Basiléia 17,4% 17,5% 17,8% 16,0% 18,3%

Outros dados relevantes 2012 2013 2014 6M14 6M15

Número de funcionários 1.241 1.371 1.536 1.447 1.554

Número de agências 36 36 39 39 39

 A estratégia de atuação concentra-se na pulverização da carteira, mantendo  equilíbrio 

entre os diversos segmentos da economia, na qualidade das garantias recebidas, 

agilidade no processo de decisão e na diversificação dos fundings, alinhados  aos 

prazos e taxas praticados. 

 Os negócios estão voltados para o segmento empresas, que responde pela maior fatia 

das operações de crédito. Entre os bancos médios, o Banco Daycoval destaca-se pela 

estrutura de capital conservadora, com baixa alavancagem. O Banco Daycoval mantém  

carteira de crédito de curto prazo, o que permite rever em tempo hábil qualquer 

estratégia que se faça necessária  mediante alterações nas condições de mercado

 A Companhia opera no nicho de mercado altamente competitivo das Pequenas e 

Médias Empresas (PMEs), que é caracterizado pelo forte relacionamento com os 

clientes, agilidade no atendimento e flexibilidade na estruturação de operações. 

Competidores diretos incluem bancos médios focados em negócios no mesmo setor, 

cujas operações caracterizam-se por carteira pulverizada por segmento de atuação e 

lastreadas por garantias reais/recebíveis. Trata-se de setor sensível a variáveis 

macroeconômicas, cuja exposição pode ser mitigada com carteira de curto prazo, o que 

permite rever em tempo hábil a estratégia de atuação, mediante as condições de 

mercado vigentes
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1952-1968 1989-1994

 Maison Bancaire

é fundada por 

Salim Dayan no 

Líbano

 Início das 

atividades no 

Brasil do 

Daycoval DTVM

 Criação da 

Daycoval Asset

Management

 Início de 

atividades de 

dedução de 

folha

 Início dos 

financiamentos 

de veículos

 IPO

 Emissão de 

US$ 225 MM de 

Eurobonds

(2008)

 Emissão de R$ 

140 MM em

títulos

conversíveis

(2009)

 Emissão de 

US$ 300 MM em 

Eurobonds

(2010 e 2011)

 Melhoria do 

rating para Baa3 

pela Moody’s

 Daycoval é o 

primeiro banco a 

emitir Letras 

Financeiras²

 Melhora do 

rating para BBB-

pela Fitch

 Migração para 

Nível 2 de 

Governança

 Segunda 

emissão de 

Letras 

Financeiras²

 Divulgação da 

OPA para 

cancelar registro 

de companhia 

aberta e saída 

do Nível 2 de 

governança 

corporativa

2004-2006 2007-2009 2010-2012 2013 2014

 Inauguração da 

primeira agência

Daycoval

 Início da 

Carteira 

Comercial

2015

 Captação de 

US$ 500 MM em

bônus no 

exterior

 4° emissão de 

letras 

financeiras de 

R$ 350 MM

 Aquisição do 

Banco CIT Brasil

Histórico do Banco Daycoval¹

Rating³ Ativos totais do Sistema Financeiro e market share4

Em R$ Bi

1 Adaptado da apresentação institucional 1T15 (http://www.daycoval.com.br/Daycoval_RI/Site/Arquivos/Pdf/Apresentacao_Institucional%201T15%20final.pdf)
2 Letras Financeiras são um tipo de títulos do mercado local de emissão exclusiva das instituições financeiras 
3 Apresentação institucional 2T15 (http://www.daycoval.com.br/Daycoval_RI/Site/Arquivos/Pdf/Release%20jun15.pdf)
4 Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/informes/relatorios) data base: março de 2015

Fonte: Companhia e Banco Central do Brasil
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Data/

perspectiva

Curto
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Longo 

prazo

Curto 

prazo

Longo 

prazo

Março 2015

Estável
Prime - 3 Baa3 BR1 Aa1

Junho 2015

Estável
F3 BBB- F1+(bra) AA (bra)

Abril 2015

Negativo
B BB+ brA-1 brAA
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O Banco Daycoval é especializado em crédito para empresas, representando 55% de sua carteira de crédito. O 
segundo maior segmento é o de crédito consignado, equivalente a 38% da carteira. Opera também outros 
produtos por meio da Daycoval Asset Management, Daycoval Câmbio, DayCred e DayPag

Outros produtos¹

1 Divulgação de resultados 2T15 (http://www.daycoval.com.br/Daycoval_RI/Site/Arquivos/Pdf/Apresentacao_call%202T15%200508.pdf) e divulgação de resultados 4T14 
(http://www.daycoval.com.br/Daycoval_RI/Site/Arquivos/Pdf/Apresentacao_call%204T14%20final.pdf)

2 Companhia (http://www.daycoval.com.br/default.asp?area=institucional&subarea=agencias&uf=todos#)
3 Guias de tributos estaduais e municipais relativas a veículos no Estado de São Paulo

Fonte: Companhia

Mapa das operações²

 Gestão de 42 fundos

 Recursos administrados/geridos: R$ 2,0 bilhões

 29 postos de câmbio

 91,7 mil operações e movimento de R$ 238 milhões no último 

trimestre

 49 lojas em funcionamento em todo país

 Responsável por 15,6% da originação total de crédito 

consignado e por 21,8% das operações de crédito consignado 

de INSS (Instituto Nacional de Seguro Social)

 353 funcionários

 40 pontos de atendimento no Estado de São Paulo

 Recolheu no 2T15 1.503 mil guias de tributos estaduais e 

municipais relativas a veículos automotores³

Visão geral do modelo de negócios¹

Carteira de crédito ampliada (R$ MM) 2014 2T15

Crédito empresas 5.273 5.862

Compra de direitos creditórios 1.782 1.066

Avais e fianças concedidos 407 400

Total crédito empresas ampliada 7.462 7.328

Total crédito consignado 4.441 5.031

Total crédito veículos 773 797

Total crédito lojista/outros 104 107

Total carteira de crédito ampliada 12.779 13.263

Empresas
55%

Consignado
38%

Veículos
6%

CDC Lojista
1%

Distribuição da 

carteira de crédito 

2T15

Lojas Daycred

Estados com operação

Daycoval Câmbio
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R$ MM 2012 2013 2014 2T15

Circulante 8.917 9.002 11.514 12.774

Disponibilidades 69 91 138 117

Aplicações interfinanceiras de liquidez 2.511 2.021 2.515 3.644

Títulos e valores mobiliários e instrumentos 

financeiros derivativos
639 301 626 607

Relações interfinanceiras 140 207 179 165

Operações de crédito 4.126 4.478 5.218 5.967

Outros créditos 1.300 1.751 2.672 2.103

Outros valores e bens 132 152 166 170

Não circulante 4.011 5.918 7.393 7.641

Aplicações interfinanceiras de liquidez 30 0 0 22

Títulos e valores mobiliários e instrumentos 

financeiros derivativos
373 1.120 1.323 1.163

Operações de crédito 2.688 3.566 4.437 4.778

Outros créditos 811 1.064 1.371 1.414

Outros valores e bens 108 168 261 263

Permanente 11 30 31 28

Investimentos 1 1 1 1

Imobilizado de uso 10 29 30 28

Intangível 0 0 0 0

Total do ativo 12.939 14.950 18.937 20.444

Balanço patrimonial consolidado - Ativo Balanço patrimonial consolidado - Passivo

R$ MM 2012 2013 2014 2T15

Circulante 5.942 6.543 8.672 9.731

Depósitos 3.025 2.666 2.778 3.116

Captações no mercado aberto 781 780 743 793

Recursos de aceites e emissão de títulos 659 1.836 3.101 3.723

Relações interfinanceiras 1 1 1 10

Relações interdependências 7 22 27 29

Obrigações por empréstimos e repasses 952 822 1.316 1.367

Instrumentos financeiros derivativos 2 3 24 17

Provisões técnicas de seguros e previdência 26 29 33 40

Outras obrigações 489 383 649 637

Não circulante exigível a longo prazo 4.784 5.953 7.732 8.054

Depósitos 1.077 1.042 1.080 1.454

Recursos de aceites e emissão de títulos 2.617 2.939 4.663 4.127

Obrigações por empréstimos e repasses 249 972 698 815

Instrumentos financeiros derivativos 0 1 1 3

Outras obrigações 840 999 1.290 1.654

Resultados de exercícios futuros 9 14 10 12

Participação dos minoritários 1 1 1 1

Patrimônio líquido 2.204 2.440 2.523 2.646

Capital - de domiciliados no país 1.359 1.798 1.892 1.892

Aumento de capital 67 71 0 0

Reservas de capital 2 1 1 1

Reservas de reavaliação 1 1 1 1

Reservas de lucros/ lucros acumulados 771 594 693 783

( - ) Ações em tesouraria (1) (7) (44) (15)

Ajustes de avaliação patrimonial - títulos e 

valores mobiliários disponíveis para venda
5 (17) (20) (16)

Total do passivo e patrimônio líquido 12.939 14.950 18.937 20.444

Demonstrações financeiras consolidadas do Banco Daycoval

Fonte: Companhia (http://www.daycoval.com.br/Daycoval_RI/Site/Pt/Pages/ifinanceiras/planilhas.aspx) 
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Fonte: Companhia (http://www.daycoval.com.br/Daycoval_RI/Site/Pt/Pages/ifinanceiras/planilhas.aspx) 

Demonstração de resultados

R$ MM 2012 2013 2014 6M14 6M15

Receitas da intermediação financeira 2.258 2.345 3.064 1.008 2.342 

Operações de crédito 1.576 1.743 2.266 1.042 1.387 

Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 397 320 414 187 248 

Resultado com instrumentos financeiros derivativos 142 126 192 (252) 542 

Resultado de operações de câmbio 142 155 193 31 165 

Despesas da intermediação financeira (1.397) (1.562) (2.352) (762) (1.817)

Operações de captação no mercado (836) (868) (1.611) (482) (1.209)

Operações de empréstimos e repasses (174) (182) (281) (28) (271)

Operações de venda ou transferência de ativos financeiros (20) (33) (4) 0 (15)

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (368) (478) (457) (252) (322)

Resultado bruto da intermediação financeira 861 783 712 246 525 

Outras receitas/despesas operacionais (282) (421) (241) (24) (219)

Receitas de prestação de serviços 78 94 103 47 54 

Resultado de operações com seguros 3 3 3 2 2 

Despesas de pessoal (166) (186) (218) (98) (129)

Outras despesas administrativas (265) (376) (445) (223) (240)

Despesas tributárias (80) (84) (94) (45) (55)

Outras receitas operacionais 221 217 590 386 257 

Outras despesas operacionais (73) (89) (180) (92) (109)

Resultado operacional 579 362 471 222 305 

Resultado não operacional (12) (4) (15) (6) (5)

Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações 567 358 456 216 300 

Imposto de renda e contribuição social (165) (86) (133) (65) (81)

Provisão para imposto de renda (148) (131) (129) (37) (99)

Provisão para contribuição social (90) (80) (79) (22) (60)

Ativo fiscal diferido 73 126 75 (6) 77 

Participações no resultado (44) (38) (45) (18) (30)

Participação dos minoritários (0) (0) (0) (0) (0)

Lucro líquido 358 234 278 133 188 

Visão geral do Banco Daycoval (5/5)
Demonstrações financeiras consolidadas do Banco Daycoval
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g. Valor patrimonial das ações
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(1) Damodaran, Aswath (2002), Investment Valuation 2ª Edição

Santander favoreceu a metodologia de fluxo de dividendos descontados (DDM) por acreditar que esta é a 
metodologia que melhor captura o desempenho futuro e as especificidades das operações do Banco Daycoval, 
com base nas melhores estimativas da administração da Companhia

Metodologia Descrição e informações utilizadas Considerações

 Múltiplos de preço por lucro líquido dos últimos 12 meses

(“LTM”) e estimativas de analistas para 2015 e 2016,

preço por patrimônio líquido e preço por patrimônio

líquido tangível, com base na média ponderada pela

capitalização dos múltiplos de negociação das empresas

comparáveis

 Reflete o valor da Companhia com base nas empresas comparáveis e negociáveis em

bolsa

 Não leva em conta fatores específicos da empresa

Múltiplos de negociação 

de comparáveis

 Metodologia de fluxo de caixa descontado baseado nos

recursos efetivamente distribuídos aos acionistas

(dividendos e juros sobre capital próprio)

 Análise fundamentalista com base em projeções

econômico-financeiras de longo prazo da Companhia

 Análise suportada por plano de negócios de longo prazo

fornecido e validado pela administração da Companhia

 Reflete as melhores estimativas da administração da Companhia quanto ao desempenho

financeiro futuro esperado da Companhia

 Captura as perspectivas de crescimento de longo prazo (10 anos de projeção)

 Identifica os principais fatores de criação de valor e permite avaliar a sensibilidade do

valor a cada um desses fatores

 Projeções podem ser afetadas por considerações subjetivas

 O Fluxo de Dividendos Descontados é a metodologia mais adequada e mais utilizada

para avaliar instituições financeiras (Damodaran, 2002)¹, pois: (i) estão sujeitas a

exigências regulatórias sobre o capital mínimo exigido, (ii) as necessidades de

reinvestimento (CAPEX e capital de giro) não são facilmente identificáveis nesse setor

para cálculo do fluxo de caixa livre; (iii) permite capturar a incidência de imposto de renda

retido na fonte (15%) sobre JCP

Fluxo de dividendos

descontados

 Valor por ação com base no valor do patrimônio líquido

da Companhia

 Valor contábil do patrimônio líquido da Companhia com

base nas demonstrações financeiras revisadas em 30 de

junho de 2015

 Não captura perspectivas futuras de geração de valor aos acionistas, à medida em que

reflete somente o desempenho histórico da Companhia

 Valor contábil que não reflete necessariamente a perspectiva econômica de geração de

valor

Valor patrimonial

 Valor médio da cotação de mercado ponderado pelo

volume negociado nos seguintes períodos:

 12 meses prévios à divulgação do Fato Relevante

(em 24 de junho de 2015)

 Desde a publicação do Fato Relevante até a data

das análises constantes neste Laudo de Avaliação

(13 de agosto de 2015)

 Reflete expectativa de valor dos agentes de mercado para Companhia

 O valor de mercado das ações é afetado por fatores não necessariamente relacionados

ao desempenho da Companhia, como por exemplo: liquidez das ações, re-

balanceamento de portfólios por investidores, custos de transação, tributação, entre

outros

Preço médio ponderado 

das ações a valor de 

mercado
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Carteira de crédito ampliada (excluindo avais e fianças)
R$ MM no final do período

 A Companhia baseou suas estimativas de crescimento da carteira de crédito com base

em seu melhor entendimento sobre a evolução do mercado nos seus segmentos de

atuação, bem como em sua estratégia de foco no crédito para empresas

 A administração projetou os crescimentos para cada um dos principais segmentos:

Empresas, Consignado, Veículos, CDC Lojistas/Outros e Câmbio

 Em função da perspectiva de retração econômica, a administração da Companhia

estima uma estagnação no seu volume de crédito no segundo semestre de 2015, com

esforços de recuperação em 2016 e retomada de crescimento sustentável a partir de

2017. Paralelamente a administração pretende reduzir a representatividade do

Consignado dentro do portfólio da carteira de crédito (reduções no segundo semestre de

2015 e ao longo de 2017 evidenciam essa estratégia)

 As projeções de carteira de crédito ampliada não incluem avais e fianças concedidos no

segmento Empresas

Descrição das premissas

Crescimento da carteira de crédito por segmento
% no período

Fonte: Plano de Negócios da Companhia

Fluxo de dividendos descontados - DDM (1/10)
Principais premissas operacionais com base no Plano de Negócios

8.330
9.938

12.373 12.863 12.710
13.544

14.250
15.199

16.243
17.392

18.656
20.046

21.575
23.257

2012 2013 2014 1S2015 2S2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

CAGR = 6,9%

Mix da carteira de crédito por segmento
% do total

57,3% 52,0% 51,9% 48,0% 48,6% 51,1% 53,4% 55,1% 56,7% 58,2% 59,7% 61,1% 62,5% 63,8%

28,3% 34,8% 35,9% 39,1% 38,4% 36,0% 33,4% 31,3% 29,3% 27,3% 25,5% 23,7% 22,0% 20,4%

8,3% 7,1% 6,2% 6,2% 6,3% 6,2% 6,5% 6,7% 6,9% 7,0% 7,2% 7,4% 7,6% 7,7%

5,2% 5,3% 5,1% 5,8% 5,9% 5,8% 5,8% 6,0% 6,2% 6,3% 6,5% 6,6% 6,8% 6,9%

0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

2012 2013 2014 1S2015 2S2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Empresas Consignado Veículos Câmbio CDC Lojista/Outros

2012 2013 2014 1S2015 2S2015 2016 2017 2018 2019>

Empresas -8,9% 8,3% 24,3% -3,8% 0,0% 12,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Consignado 28,1% 46,4% 28,5% 13,3% -3,0% 0,0% -2,5% 0,0% 0,0%

Veículos 14,6% 1,5% 9,6% 3,1% 0,0% 5,0% 10,0% 10,0% 10,0%

CDC Lojista/Outros 40,6% 21,1% 18,8% 2,9% 0,0% 15,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Câmbio -39,2% 21,4% 21,2% 18,2% 0,0% 5,0% 5,0% 10,0% 10,0%
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Receita de intermediação financeira com operações de crédito
R$ MM Descrição das premissas

Spread sobre o custo médio de captação
%a.a.

 A principal fonte de receita da Companhia é proveniente da intermediação financeira

com operações de crédito. A Companhia projeta esta receita para cada segmento com

base na premissa de spread sobre o custo médio de captação (detalhado a frente)

 Nos segmentos ligados a consumo (Consignado, Veículos e CDC), a administração da

Companhia espera obter spreads maiores nos primeiros anos devido ao aumento do

risco de inadimplência gerado pela retração econômica e aumento da taxa Selic. Já com

relação aos segmentos Empresas e Câmbio, a administração não estima alterações de

spread

 A redução do retorno médio (%) da carteira de crédito acompanha a redução do custo

médio de captação, causado principalmente pela projeção de redução do CDI

 A receita de intermediação financeira com operações de crédito inclui também a

recuperação de créditos

Retorno médio sobre a carteira
%a.a.

Fonte: Plano de Negócios da Companhia

Fluxo de dividendos descontados - DDM (2/10)
Principais premissas operacionais com base no Plano de Negócios

1.576
1.743

2.266

1.387
1.547

3.235 3.114 3.110
3.251

3.483
3.738

4.019
4.327

4.667

2012 2013 2014 1S2015 2S2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

18,8% 19,1%
20,3%

23,2%

25,7%
24,6%

22,4%
21,1% 20,7% 20,7% 20,7% 20,8% 20,8% 20,8%

2012 2013 2014 1S2015 2S2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2S2015 2016 2017 2018 2019>

Empresas 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

Consignado 9.0% 8.3% 8.0% 7.5% 7.0%

Veículos 18.0% 18.0% 15.0% 15.0% 15.0%

CDC Lojista/Outros 18.0% 18.0% 15.0% 15.0% 15.0%

Câmbio 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
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Receita de aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários
R$ MM Descrição das premissas

Receita de prestação de serviços
R$ MM

 Outra importante fonte de receita advém de aplicações financeiras e títulos e valores

mobiliários. A Companhia adotou como premissa um retorno equivalente a 95% do CDI

sobre o saldo médio de Disponibilidades, Aplicações Financeiras e Títulos e Valores

Mobiliários

 Adicionalmente, a Companhia possui outras Receitas de Prestação de Serviços, cujo

crescimento foi projetado à mesma taxa de crescimento da Carteira de Crédito

Fonte: Plano de Negócios da Companhia

Fluxo de dividendos descontados - DDM (3/10)
Principais premissas operacionais com base no Plano de Negócios

397

320

414

248

401

754
694

661 664 687 712
738

766
796

2012 2013 2014 1S2015 2S2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

78
94

103

54 54

115 121
129

138
147

158
170

183
197

2012 2013 2014 1S2015 2S2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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11,5% 11,0%

15,4%

19,6%

15,3%
14,4%

12,2%
11,3% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0%

2012 2013 2014 1S2015 2S2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Custo de captação
R$ MM Descrição das premissas

Custo por fonte de captação
% do CDI (exceto quando indicado de outra forma)

 O custo de captação (despesa de intermediação financeira) é o principal componente de

custo da Companhia. As principais fontes de captação são: Depósitos, LCIs, LCAs e

LFs, além de Títulos Emitidos no Exterior

 A Companhia projetou os saldos das fontes de captação de forma a acompanhar a

mesma taxa de crescimento da carteira de crédito, exceto captações no exterior cujo

saldo em Dólares se manteve constante e sua variação em Reais acompanhou a

variação cambial projetada

 Quanto ao custo de captação, a Companhia utilizou um percentual do CDI para cada

fonte de captação. No caso de Títulos Emitidos no Exterior, o custo incorpora despesas

com derivativos (swap). Tais projeções foram aplicadas sobre os saldos médios de cada

captação. Em 2014, o custo médio de funding aumentou em 4,4% devido,

principalmente, ao forte aumento do CDI (+173bps)¹ e ao alto custo de funding dos

títulos emitidos fora do país, onde o custo efetivo em reais aumentou. Em 2015, é

esperado que o custo médio de funding cresça devido ao aumento do CDI e aos

maiores spreads na maior parte das fontes de funding, como observado no primeiro

semestre do ano. Nos anos seguintes, é esperado que o custo médio de funding

decresça devido à diminuição esperada do CDI

Fonte: Plano de Negócios da Companhia

Fluxo de dividendos descontados - DDM (4/10)
Principais premissas operacionais com base no Plano de Negócios

1.029 1.083

1.895

1.495

1.196

2.236

1.984 1.923 1.970
2.082

2.203
2.336

2.481
2.639

2012 2013 2014 1S2015 2S2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2S2015 2016 2017 2018 2019>

Depósitos a Prazo 106% 106% 106% 106% 106%

Depósitos Interfin. 102% 102% 102% 102% 102%

LCI, LCA, LF 109% 109% 109% 109% 109%

Titul./Empr. no exterior 109% 109% 109% 109% 109%

Repasses 34% 34% 34% 34% 34%

Outro s (% custo  de 

depó sito s, LC I, LC A  e LF )
13% 13% 13% 13% 13%

Custo médio de captação
%a.a.
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Provisão para créditos de liquidação duvidosa¹
R$ MM Descrição das premissas

Provisões no período como % da carteira de crédito¹
% sobre saldo médio da carteira

 Outro custo relevante para Companhia refere-se à Provisão para Créditos de Liquidação

Duvidosa

 A administração da Companhia projetou um elevado percentual de provisões em 2015 e

2016 frente ao atual cenário macroeconômico com expectativa de aumento da

inadimplência. A partir de 2017 projetou-se uma melhora (redução) no índice de

provisionamento, acompanhando a expectativa de melhora da economia e redução da

inadimplência

1 Em 2015, provisões estão em base semestral e não anual

Fonte: Plano de Negócios da Companhia

Fluxo de dividendos descontados - DDM (5/10)
Principais premissas operacionais com base no Plano de Negócios

4,4%

5,2%

4,1%

2,6%
2,3%

4,9%

4,3%
4,1%

3,8% 3,9% 3,9% 3,9% 4,0% 4,0%

2012 2013 2014 1S2015 2S2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

368

478 457

322 300

638
599 600 601

649
702

761
825

895

2012 2013 2014 1S2015 2S2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Outras (receitas) despesas
R$ MM Descrição das premissas

 Despesas de Pessoal e Outras Despesas Administrativas foram projetadas pela

administração da Companhia, levando em conta o crescimento baseado na expectativa

da taxa do dissídio coletivo para as Despesas de Pessoal, além de apresentar um

crescimento substancial de Outras Despesas em 2016 e 2017 em decorrência da opção

efetuada pela Companhia, com base nas disposições contidas no artigo 1º da Circular

BACEN 3.738/2014, que facultou o registro no ativo, em 2015, de até dois terços da

remuneração referente à originação de operações encaminhadas por correspondentes

no país e de até um terço da despesa da originação ocorrida no ano de 2016. A partir de

2017 tal remuneração passará a ser reconhecida integralmente como despesa. Demais

itens classificados em Outras Despesas refletem a expectativa de inflação. Na opinião

do avaliador, premissas resultam em crescimentos consistentes com as demais

projeções do Plano de Negócios

 Despesas Tributárias: crescimento projetado à mesma taxa de crescimento dos

resultados de intermediação financeira (não considerando provisões) e receita de

serviços

 Outros resultados operacionais: crescimento projetado à mesma taxa de crescimento

das receitas de intermediação financeira e de serviços

 Outros resultados não-operacionais: crescimento projetado à mesma taxa de

crescimento das receitas de intermediação financeira e de serviços

Fonte: Plano de Negócios da Companhia

Fluxo de dividendos descontados - DDM (6/10)
Principais premissas operacionais com base no Plano de Negócios

166 186 218
129 136

294 338 367 395 424 456 490 527 567265
376

445

240 252

546
628

681
732

787
846

910
978

1.051

80

84

94

55 49

114

119
121

127

137

147

158

171

185

12

4

15

5 5

9

9
9

9

10

10

11

12

13

(148) (128)

(410)

(148) (124)
(254) (243) (241) (251) (267) (285) (305) (326) (350)

2012 2013 2014 1S2015 2S2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Despesas de pessoal Outras despesas admin istrativas Despesas tributárias

Outros resultados não-operacionais Outros resultados operacionais
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Índice de Basiléia
% Descrição das premissas

 Para fins de cálculo do Índice de Basiléia, projetou-se o Risk Weighted Assets (RWA)

como um percentual do Total de Ativos menos Disponibilidades, Aplicações e Títulos e

Valores Mobiliários. Em linha com as Demonstrações Financeiras de 30/06/2015,

utilizou-se um índice de 96%

 Para fins da análise, o Patrimônio de Referência foi projetado em linha com o

crescimento do Patrimônio Líquido

Fonte: Plano de Negócios da Companhia

Fluxo de dividendos descontados - DDM (7/10)
Principais premissas operacionais com base no Plano de Negócios

17,4% 17,5% 17,8% 18,3%
19,0% 19,3% 19,5% 19,2% 18,9% 18,6% 18,3% 18,0% 17,7% 17,4%

2012 2013 2014 1S2015 2S2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Resumo do Demonstrativo de Resultado

Fonte: Plano de Negócios da Companhia

 A atual política do Banco Daycoval de distribuição de rendimentos aos seus acionistas, consiste exclusivamente no pagamento de Juros Sobre Capital Próprio (JCP), enquanto que os

lucros retidos são reinvestidos na operação garantindo expansão da carteira de crédito com adequação às exigências regulatórias de capital mínimo.

 Conforme discutido com a Administração da Companhia, tal política permanecerá em vigor, e não há previsão de alteração. Em posse desta informação, adotou-se como premissa para

o fluxo de caixa aos acionistas do Banco Daycoval unicamente a distribuição de JCP., pois acreditamos que esta premissa é a que melhor reflete o potencial de rendimentos aos seus

acionistas.

R$ MM 2012 2013 2014 1S2015 2S2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

(+) Receitas da Intermediação Financeira 2,258 2,345 3,064 2,342 1,948 3,989 3,808 3,772 3,915 4,170 4,450 4,757 5,094 5,463

(–) Despesas de Intermediação Financeira (1,029) (1,083) (1,895) (1,495) (1,196) (2,236) (1,984) (1,923) (1,970) (2,082) (2,203) (2,336) (2,481) (2,639)

(–) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (368) (478) (457) (322) (300) (638) (599) (600) (601) (649) (702) (761) (825) (895)

(=) Resultado Bruto da Intermediação Financeira 861 783 712 525 452 1,115 1,225 1,248 1,344 1,439 1,544 1,660 1,788 1,929

(+) Receitas de Prestação de Serviços 78 94 103 54 54 115 121 129 138 147 158 170 183 197

(+) Resultado de Operações com Seguros 3 3 3 2 2 4 4 5 5 5 6 6 6 7

(–) Despesas de Pessoal (166) (186) (218) (129) (136) (294) (338) (367) (395) (424) (456) (490) (527) (567)

(–) Outras Despesas Administrativas (265) (376) (445) (240) (252) (546) (628) (681) (732) (787) (846) (910) (978) (1,051)

(–) Despesas Tributárias (80) (84) (94) (55) (49) (114) (119) (121) (127) (137) (147) (158) (171) (185)

(+/-) Outras Receitas (Despesas) Operacionais 148 128 410 148 124 254 243 241 251 267 285 305 326 350

(=) Resultado Operacional 578 362 471 305 193 533 508 454 483 511 544 582 627 680

(+/-) Outras Receitas (Despesas) Não-Operacionais (12) (4) (15) (5) (5) (9) (9) (9) (9) (10) (10) (11) (12) (13)

(=) Res. Antes de Tributação s/ Lucro e Participações 566 358 456 300 189 524 499 445 474 501 533 571 616 667

(–) Participações no Resultado (44) (38) (45) (30) (20) (52) (50) (47) (50) (52) (55) (59) (63) (67)

(–) Participações de Minoritários (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(–) Imposto de Renda e Contribuição Social (165) (86) (133) (81) (34) (128) (112) (85) (93) (101) (110) (122) (135) (151)

(=) Lucro Líquido 358 234 278 188 134 344 336 313 330 348 368 391 418 449

(–) Juros sobre Capital Próprio (161) (112) (120) (71) (88) (188) (199) (209) (216) (224) (233) (242) (253) (264)

(=) Lucro Retido 198 122 158 118 46 156 137 104 114 123 135 149 165 185
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Resumo do Balanço Patrimonial

Fonte: Plano de Negócios da Companhia

R$ MM 2012 2013 2014 1S2015 2S2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ativo

Disponibilidades / Aplic. Finan. / TVM 3,623 3,534 4,602 5,555 6,038 6,484 6,594 6,795 7,029 7,280 7,546 7,828 8,129 8,452

Relações Interfinanceiras 140 207 179 165 163 174 183 196 209 224 240 258 278 299

Operações de Crédito 6,814 8,044 9,655 10,745 10,518 11,234 11,889 12,718 13,631 14,590 15,644 16,804 18,080 19,483

Carteira Bruta 7,203 8,513 10,099 11,257 11,123 11,853 12,470 13,301 14,215 15,221 ##### 17,543 18,881 20,354

(-) Provisões (389) (469) (444) (512) (604) (620) (582) (583) (584) (631) (682) (739) (801) (870)

Ativo Permanente 11 30 31 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Outros Ativos 2,111 2,815 4,043 3,517 3,517 3,517 3,517 3,517 3,517 3,517 3,517 3,517 3,517 3,517

Outros Valores e Bens 240 320 427 433 342 251 160 105 69 69 69 69 69 69

Ativo Total 12,939 14,950 18,937 20,444 20,608 21,688 22,371 23,360 24,483 25,707 27,044 28,504 30,100 31,848

Passivo

Depósitos 4,102 3,708 3,858 4,570 4,516 4,812 5,063 5,400 5,771 6,179 6,628 7,122 7,665 8,263

Captações no mercado aberto 781 780 743 793 784 835 878 937 1,001 1,072 1,150 1,236 1,330 1,434

LCI, LCA, LF 2,068 3,374 4,549 4,998 4,938 5,262 5,537 5,905 6,311 6,758 7,249 7,789 8,383 9,036

Titulos emitidos no exterior 1,208 1,401 3,215 2,852 3,098 3,235 3,208 3,263 3,346 3,432 3,521 3,611 3,704 3,800

Obrigações por Empréstimos (exterior) 898 1,476 1,680 1,863 1,863 1,946 1,930 1,963 2,013 2,064 2,118 2,172 2,228 2,286

Derivative instruments 3 4 25 19 19 24 23 25 27 28 30 33 35 38

Obrigações por Repasse (BNDES e FINAME) 303 319 333 319 315 336 353 377 402 431 462 497 535 576

Relações Interfinanceiras e Interdependências 8 23 29 39 39 41 44 47 50 53 57 61 66 71

Provisões Técnicas Seguros 26 29 33 40 40 42 45 48 51 55 58 63 68 73

Outras Obrigações 1,329 1,382 1,939 2,291 2,291 2,291 2,291 2,291 2,291 2,291 2,291 2,291 2,291 2,291

Resultados de exercícios futuros 9 14 10 12 12 13 14 14 15 16 16 17 18 19

Participação dos Minoritários 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Patrimônio Líquido 2,204 2,440 2,523 2,646 2,693 2,849 2,986 3,090 3,204 3,327 3,462 3,611 3,776 3,960

Passivo e Patrimônio Líquido Total 12,939 14,950 18,937 20,444 20,608 21,688 22,371 23,360 24,483 25,707 27,044 28,504 30,100 31,848
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1 Considera a convenção de meio ano (em inglês: “mid-year convention”), a qual assume que os fluxos estão distribuídos ao longo do ano 

2 Com base nas demonstrações financeiras revisadas de 30 de junho de 2015, o número total de ações de emissão da Companhia líquidas de tesouraria é de 243.790.032
Fonte: Plano de Negócios da Companhia, Demonstrações Financeiras de 30 de junho 2015

Fluxo de dividendos descontados - DDM (10/10)
Resumo da avaliação por Fluxo de Dividendos ao Acionista

A avaliação por fluxo de caixa descontado da Companhia, conforme permitido pelo Anexo III, item XII, “c”, 1, da Instrução CVM 361, é sensível às premissas utilizadas, e,
dessa forma, variações nas premissas utilizadas podem acarretar diferenças significativas no valor por ação estimado. Assim, com o objetivo de incluir uma faixa de valores
simétrica em relação ao ponto médio da avaliação, capaz de amenizar o potencial impacto da variação das premissas relevantes utilizadas, optamos por estabelecer 4,76%
como parâmetro de sensibilidade. Portanto, a sensibilidade de 4,76%, para mais ou para menos, em relação ao ponto médio da avaliação é, na opinião do Avaliador, a que
melhor atinge o objetivo de amenizar os possíveis impactos das variáveis utilizadas, estando em linha com o limite máximo de variação de até 10% (dez por cento) entre os
pontos mínimo e máximo, conforme definido na Instrução CVM 361

R$ MM 2012 2013 2014 1S2015 2S2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perpet.

2,204 2,440 2,523 2,646 2,693 2,849 2,986 3,090 3,204 3,327 3,462 3,611 3,776 3,960

358 234 278 188 134 344 336 313 330 348 368 391 418 449

17.3% 10.1% 11.2% 15.1% 10.3% 12.4% 11.5% 10.3% 10.5% 10.6% 10.8% 11.1% 11.3% 11.6%

161 112 120 71 88 188 199 209 216 224 233 242 253 264

44.9% 48.0% 43.2% 37.5% 65.4% 54.7% 59.3% 66.8% 65.4% 64.5% 63.3% 62.0% 60.5% 58.9%

(24) (17) (18) (11) (13) (28) (30) (31) (32) (34) (35) (36) (38) (40)

137 95 102 60 75 160 169 178 184 191 198 206 215 225 2,532

Fator de desconto¹ 1.03 1.14 1.30 1.48 1.69 1.93 2.20 2.51 2.87 3.27 3.27

72 140 130 120 109 99 90 82 75 69 775

Premissas do DDM Resultado da Avaliação por DDM

Custo de Capital Próprio (Ke) 14.1% (+) Valor Presente dos Fluxos 986

Crescimento na Perpetuidade (g) 4.8% (+) Perpetuidade 775

ROAE na perpetuidade 11.6% (=) Valor do Equity (R$ MM) 1,760

Payout Ratio na perpetuidade 58.9% (÷) Número total de ações em circulação (MM)² 243.79

(=) Preço Por Ação (R$) 7.22

g = ROAE x ( 1 - Payout) - 4,76% + 4,76%

Perpetuidade = [Fluxo Ano 2024 x (1 + g )] ÷ (Ke - g ) Intervalo da Avaliação 6.88 7.56

Lucro Líquido

Patrimônio Líquido

Dividendos / Juros sobre Capital Próprio (Recebido)

(Fluxo de Caixa Efetivo para o Acionista )

Valor Presente do Fluxo de Caixa 

Efetivo para o Acionista

(-) IR retido na fonte sobre JCP (15%)

Payout Ratio (%) = (Dividendos + JCP) ÷ Lucro Líquido

Dividendos / Juros Sobre Capital Próprio (Pagos)

ROAE (%) = Lucro Liquido ÷ Patrimonio Líquido Médio
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Seção 3

Avaliação do Banco Daycoval
a. Visão geral do setor bancário brasileiro

b. Visão geral do Banco Daycoval

c. Resumo das diferentes metodologias de avaliação

d. Avaliação por fluxo de dividendos descontados

e. Avaliação por múltiplos de negociação de comparáveis

f. Preço médio ponderado das ações a valor de mercado

g. Valor patrimonial das ações
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Detalhes da metodologia aplicada

 Múltiplos comparáveis de mercado é uma metodologia de avaliação relativa de companhias que usa métricas financeiras de companhias similares negociadas em bolsa 

 A análise inclui múltiplos de P/L, P/PL e P/PLT

− P/L: múltiplos P/L (Preço / Lucro Líquido) foram calculados com base no preço médio ponderado por ação das últimas 30 cotações anteriores a 13 de agosto de 2015, no 

consenso de mercado das estimativas de lucro líquido para as empresas comparáveis selecionadas conforme publicado pela Capital IQ em 13 de agosto de 2015, e nos lucros 

líquidos dos 12 últimos meses (“LTM”)1. Na opinião do avaliador, a média das últimas 30 cotações é a que melhor reflete o atual cenário de aumento na percepção de risco, por 

parte do mercado, sobre ativos no Brasil devido à deterioração macroeconômica e política no país

− P/PL: múltiplos P/PL (Preço / Patrimônio Líquido) foram calculados base no preço médio ponderado por ação das últimas 30 cotações anteriores a 13 de agosto de 2015 e o 

patrimônio líquido mais recente. Na opinião do avaliador, a média das últimas 30 cotações é a que melhor reflete o atual cenário de aumento na percepção de risco, por parte do 

mercado, sobre ativos no Brasil devido à deterioração macroeconômica e política no país 

− P/PLT: múltiplos P/PLT (Preço / Patrimônio Líquido Tangível) foram calculados base no preço médio ponderado por ação das últimas 30 cotações anteriores a 13 de agosto de 

2015 e o patrimônio líquido tangível mais recente. Na opinião do avaliador, a média das últimas 30 cotações é a que melhor reflete o atual cenário de aumento na percepção de 

risco, por parte do mercado, sobre ativos no Brasil devido à deterioração macroeconômica e política no país

 Companhias comparáveis selecionadas são bancos brasileiros com pequena e média capitalizações:

− Banrisul

− Banco Nordeste

− Banco ABC Brasil

− Banco Pan

− Paraná Banco

− Banco da Amazônia 

 Foram excluídos da amostra o Banco Industrial e Comercial (“BIC”) uma vez que o seu preço por ação está influenciado devido à divulgação de um Fato Relevante relativo à uma 

OPA da companhia, e o Banco de Brasília por não ter cotações históricas suficientes. Também foram excluídos os bancos com capital aberto no Brasil de grande porte (Banco do 

Brasil, Bradesco, Itaú e Santander Brasil) pois o modelo de negócios lhes permitem atuar fora do Brasil e incluem atividades mais diversificadas (atividades de mercado, de 

financiamento de projeto, consultivas, etc.)

Avaliação por múltiplos de negociação de comparáveis (1/3)
Descrição da metodologia de múltiplos comparáveis 

1 LTM: last twelve months, baseado nos dados mais recentes

− PINE

− Banco Alfa

− Banco Sofisa

− Mercantil do Brasil

− Banestes

− Banco Indusval & Partners (BI&P)



p.35

Detalhes da metodologia aplicada

Avaliação por múltiplos de negociação de comparáveis (2/3)
Múltiplos de negociação das empresas comparáveis 

Fonte: Companhias, Bloomberg, Capital IQ 

Nota: 
1 Média dos últimos 30 dias úteis do preço médio ponderado das ações até 13 de agosto de 2015
2 Capitalização de mercado em base totalmente diluída calculada com base na média dos últimos 30 dias úteis do preço médio ponderado das ações até 13 de agosto de 2015 multiplicado pelo número total de ações de emissão da 

Companhia líquidas de tesouraria). Número de ações de emissão da Companhia de acordo com as demonstrações financeiras mais recentes de cada companhia em base totalmente diluída 
3 Conforme as demonstrações financeiras mais recentes 
4 Projeções de lucro líquido baseadas no consenso de estimativas reportados por analistas de mercado. Fonte: Capital IQ em 13 de agosto de 2015 
5 Preço por ação dividido pelo lucro líquido por ação

Preço por Capitalização Patrimonio PL Lucro líquido por ação (R$)
4

Lucro líquido
4

Preço / lucro líquido por ação
5

Em R$ MM ação (R$)
1

de mercado
2

líquido
3

tangível
3

LTM 2015E 2016E LTM 2015E 2016E P / PL P / PLT LTM 2015E 2016E

Banrisul 9.11 3,725 5,849 5,832 1.96 1.99 2.28 803 814 932 0.64x 0.64x 4.64x 4.58x 3.99x

Banco Nordeste 27.77 2,399 3,037 3,021 7.62 NA NA 658 NA NA 0.79x 0.79x 3.64x NA NA

Banco ABC Brasil 10.27 1,586 2,335 2,323 2.14 2.32 2.45 331 358 378 0.68x 0.68x 4.80x 4.43x 4.19x

Banco Pan 1.56 1,445 3,559 3,523 0.21 NA NA 87 NA NA 0.41x 0.41x 7.43x NA NA

ParanáBanco 9.36 808 1,378 1,377 1.36 NA NA 118 NA NA 0.59x 0.59x 6.89x NA NA

Banco da Amazonia 0.27 798 1,795 1,676 0.08 NA NA 233 NA NA 0.44x 0.48x 3.43x NA NA

PINE 4.95 576 1,208 1,207 0.37 0.74 0.99 44 86 115 0.48x 0.48x 13.32x 6.69x 5.00x

Banco Alfa 6.33 571 1,260 1,259 0.85 NA NA 77 NA NA 0.45x 0.45x 7.44x NA NA

Banco Sofisa 2.27 313 675 675 0.23 NA NA 51 NA NA 0.46x 0.46x 9.97x NA NA

Mercantil do Brasil 4.11 190 700 663 (0.52) NA NA (24) NA NA 0.27x 0.29x NA NA NA

Banestes 1.92 605 1,116 1,097 0.30 NA NA 148 NA NA 0.54x 0.55x 6.33x NA NA

BI&P 1.40 124 538 530 (1.55) NA NA (138) NA NA 0.23x 0.23x NA NA NA

Média 0.50x 0.50x 6.79x 5.23x 4.40x

Mediana 0.47x 0.48x 6.61x 4.58x 4.19x

Média ponderada pela capitalização 0.60x 0.60x 5.58x 4.74x 4.15x
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Detalhes da metodologia aplicada

Avaliação por múltiplos de negociação de comparáveis (3/3)
Metodologia de múltiplos de mercado, baseada no P/L, indica intervalo entre R$6,28 e R$6,91 por ação, entre R$6,05 e 

R$6,66 baseada no P/PL, e entre R$6,10 e R$6,71 baseado no P/PLT

Fonte: Banco Daycoval, Bloomberg e Capital IQ

Nota: 
1 Projeções baseadas no plano de negócios de longo prazo do Banco Daycoval
2 Número total de ações de emissão da Companhia líquidas de tesouraria  de 243.790.032, conforme demonstrações financeiras de 30 de junho 2015
3 LTM: baseado no resultado do primeiro semestre da Companhia
4 Conforme demonstrações financeiras de 30 de junho de 2015 da Companhia

Em R$ MM Intervalo @ 4,76%

LTM
3 2015E 2016E Ponto médio Min. Max.

Média ponderada pela capitalização do múltiplo P/L 5,58x 4,74x 4,15x

Lucro líquido projetado
1 334 323 344

Valor do equity 1.863 1.531 1.428 1.607 1.531 1.684

Número de ações
2 244 244 244 244 244 244

Preço por ação implícito R$7,64 R$6,28 R$5,86 R$6,59 R$6,28 R$6,91

Análise de preço sobre patrimonio líquido e patrimonio líquido tangível

Em R$ MM Patrimonio líquido Patrimonio líquido tangível

Intervalo @ 4,76% Intervalo @ 4,76%

Mediana P/PL Min. Max. Mediana P/PLT Min. Max.

Média ponderada pela capitalização do múltiplo 0,60x 0,60x

Agregado
4 2.595 2.595

Valor do equity 1.549 1.475 1.623 1.562 1.487 1.636

Número de ações
2 244 244 244 244 244 244

Preço por ação implícito R$6,35 R$6,05 R$6,66 R$6,41 R$6,10 R$6,71
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Volume Preço (R$/ação) Preço médio ponderado (R$/ação)

Preço médio ponderado das ações a valor de mercado

Fonte: Bloomberg em 13 de agosto de 2015

Cotação e volume negociado de DAYC4 na BM&FBOVESPA

Cotação de fechamento e volume negociado de DAYC4 de 24/06/2014 a 13/08/2015

Período Preço médio ponderado das ações (R$/ação)

12 meses anteriores ao Fato Relevante (24/06/2014 – 24/06/2015) 8,73

Período desde o Fato Relevante (25/06/2015 – 13/08/2015) 9,07

Peço médio ponderado da ações por mês

9,45 9,32 9,21 9,39 9,14 9,16 8,49 8,40 8,32 8,21 7,95 7,65 9,05 9,01

R$ 9,07

R$ 8,73

R$ Volume

Fato Relevante 

(24/06/2015)
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1 Com base nas demonstrações financeiras de 30 de junho de 2015, o número total de ações de emissão da Companhia líquidas de tesouraria é de 243.790.032
Fonte: Demonstrações financeiras de 30 de junho de 2015 da Companhia

Calculado com base nas demonstrações financeiras de 30/06/2015

Valor patrimonial por ação em 30 de junho de 2015

Valor patrimonial 30/06/2015

Ativo total (R$’000) 20.443.904 

Passivo total (R$’000) 17.797.655 

Patrimônio líquido (R$’000) 2.646.249 

Total de ações (ex-tesouraria)¹ 243.790.032

Valor patrimonial por ação (R$/ação) 10,85
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Descrição

 O cálculo do custo do capital próprio foi baseado na seguinte fórmula derivada do modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model):

Cálculo detalhado do custo de capital próprio (1/6)
Metodologia

Fonte: Santander

Ke: Custo do capital próprio

Rf: Taxa de retorno de investimento livre de risco

Rm: Retorno médio esperado do mercado de ações

Rm-Rf: Prêmio de risco de mercado

ß: Beta estimado, corresponde ao risco não diversificável de uma determinada empresa e medido pela 

correlação do seu retorno em relação ao retorno do mercado

Z: Taxa de risco adicional para empresas operantes em países não desenvolvidos (risco-país) 

ZRf)-(RmRf  Ke  
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Visão geral

Custo de capital próprio (Ke) Comentários

Custo de capital próprio (Ke)

Taxa livre de risco (Rf) 2,3% 

Prêmio de risco de mercado (Rm - Rf) 7,0% 

Beta alavancado 0,81 

Ke, US$ nominal 7,9% 

Prêmio pelo risco país (Z) 3,3% 

Ke, US$ nominal ajustado pelo risco país 11,2% 

Inflação Brasil de longo prazo 4,6% 

Inflação EUA de longo prazo 2,0% 

Diferencial de inflação de longo prazo 2,6% 

Ke, R$ nominal 14,1% 

Taxa livre de risco

 Média histórica dos últimos 30 dias do rendimento de títulos americanos (T-

Bond 10 years)

 Fonte: Bloomberg (em 13/08/2015)

Prêmio de risco de mercado

 Média aritmética do período 1926-2014

 Fonte: Relatório 2015 Ibbotson SBBI Market Report

Beta alavancado

 Beta alavancado baseado na mediana dos betas das companhias

comparáveis nos últimos 10 anos

 Devido às características do setor bancário, não é pratica de mercado a

desalavancagem do beta de empresas comparáveis

 Fonte: Bloomberg (em 13/08/2015)

Prêmio pelo risco país

 Média histórica dos últimos 30 dias do índice JPMorgan Brazil EMBI+

 Fonte: Bloomberg (em 13/08/2015)

Diferencial de inflação de longo-prazo 

 Conversão do custo de capital próprio de US$ nominal para R$ nominais

pelo diferencial de inflação de longo prazo do Brasil (4,6%) e dos EUA

(2,0%)

 Fonte: Banco Central (Focus), Federal Reserve



p.44

 Acreditamos que o rendimento dos títulos de dívida do governo norte-americano é a melhor estimativa para a taxa de retorno de um ativo livre de risco. Usamos o US Treasury Bond

(T-Bond) de 10 anos pelas seguintes razões:

– É um título de renda fixa de longo prazo cujo rendimento reflete expectativas dos investidores quanto a rentabilidade futura esperada

– O T-Bond de 10 anos, diferentemente da T-Bill, não é utilizado como instrumento de política monetária

– Seu rendimento é menos afetado por mudanças na inflação esperada do que o T-Bond de 30 anos

 Utilizou-se a data base de 13 de agosto de 2015 para a estimativas

 Nos 30 dias prévios à data base, a média do rendimento do US Treasury Bond de 10 anos foi de 2,3% a.a. Utilizou-se a média dos últimos 30 dias pois acreditamos que, assim 

como as demais variáveis utilizadas para cálculo do custo de capital próprio, é a que melhor reflete a atual percepção de risco do mercado

Cálculo detalhado do custo de capital próprio (3/6) 
Taxa livre de risco (Rf)

Taxa livre de risco (Rf)

Retorno¹ do US Treasury Bond (T-Bond) - 10 anos (%)

Nota: 
1 Yield to maturity
Fonte: Bloomberg em 13 de agosto de 2015

Retorno título de 10 anos 

do Tesouro Americano (%)

1,5%

1,7%

1,9%

2,1%

2,3%

2,5%

2,7%

ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15

Média 30 dias = 2,3%
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 O prêmio de risco de mercado se refere ao retorno adicional exigido pelo investidor para compensar o maior grau de risco envolvido em investimentos em ações, vis-à-vis os 

investimentos em títulos do tesouro norte-americano, US Treasury Bond (investimento livre de risco)

 Uma estimativa do prêmio de risco de mercado é a média histórica do spread entre o retorno do índice Standard&Poors – 500 (S&P-500) e o retorno dos títulos de longo prazo do 

governo americano durante o período entre 1926 e 2014

 Preferimos uma abordagem histórica em detrimento de previsões do comportamento futuro, uma vez que não acreditamos que o prêmio de risco de mercado seja previsível além de 

um período de três a quatro anos. Como o prêmio de risco de mercado apresenta um comportamento aleatório, as informações históricas são consideradas as melhores estimativas 

para o futuro

 Utilizamos dados históricos desde 1926, visto que:

− Neste período estão refletidos acontecimentos que impactaram o cenário econômico, tais como guerras, depressões e “booms”, o que não aconteceria se utilizássemos períodos 

mais curtos

− As variações do prêmio de risco são aleatórias. Sendo assim, utilizar dados históricos de longo prazo é considerada a melhor forma de se estimar o comportamento futuro

 Utilizou-se prêmio de risco de mercado de 7,0% (média aritmética do período)

 Fonte dos dados: 2015 Ibbotson SBBI Market Report

Prêmio de risco de mercado

Cálculo detalhado do custo de capital próprio (4/6) 
Prêmio de risco de mercado (Rm - Rf)

Fonte: Ibbotson e Santander
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 Acreditamos que a melhor estimativa para o risco país é o spread médio entre uma carteira diversificada de ativos brasileiros e os títulos do tesouro norte-americano (US Treasury

Bond)

 Esse spread é a melhor representação do risco percebido pela comunidade internacional de investidores a qualquer data, diferentemente de classificações de risco-país que são

ajustadas anualmente. Tal premissa se alinha com o fato de que o custo de capital de uma companhia deveria refletir, a qualquer momento, o custo de oportunidade do investidor de

investir em ativos com risco similar a qualquer momento

 Utilizou-se o índice JPMorgan Brazil EMBI+ na data base de 13/08/2015 para a estimativa, que corresponde à média ponderada dos prêmios pagos por títulos da dívida externa

brasileira em relação a papéis de prazo equivalente do Tesouro dos Estados Unidos, considerados livres de risco

 Nos 30 dias prévios à data base, a média do prêmio de risco Brasil foi de 3,3%. Na opinião do avaliador, a média dos últimos 30 dias é a que melhor reflete o atual cenário de

aumento na percepção de risco, por parte do mercado, sobre ativos no Brasil, em linha com a recente deterioração macroeconômica e política no país

Cálculo detalhado do custo de capital próprio (5/6) 
Risco país (Z)

Risco país (Z)

Fonte: Santander e Bloomberg em 13 de agosto de 2015

JPMorgan Brazil EMBI+ 

Sovereign Spread (%)

Prêmio de Risco País

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15

Média 30 dias = 3,3%



p.47

 O beta alavancado do setor fora calculado considerando os betas observáveis de

empresas envolvidas no setor que o Banco Daycoval atua

− Período de 10 anos, correlação mensal 

− Índice de referencia: Ibovespa

 Devido às características do setor bancário, não é pratica de mercado a

desalavancagem do beta de empresas comparáveis

 O R² (coeficiente de determinação) é uma medida descritiva da proporção da variação

de uma variável “Y” que pode ser explicada por variações em uma variável “X”,

segundo o modelo de regressão especificado. Quanto mais próximo de 100% estiver o

coeficiente de determinação, melhor será o grau de explicação da variação de Y em

termos da variável X. É obtido através de uma regressão linear simples ao elevar o

coeficiente de correlação ao quadrado, sendo sempre positivo

Cálculo detalhado do custo de capital próprio (6/6) 
Computação do Beta do setor

Fonte: Bloomberg em 13 de agosto de 2015

Capitalização Beta

Banco de mercado (R$MM) 10 anos R²

Banrisul 3.725 0,94 35,9% 

Banco Nordeste 2.399 0,24 1,0% 

Banco ABC Brasil 1.586 1,15 40,1% 

Banco Pan 1.445 1,32 36,0% 

PINE 576 1,00 28,0% 

Banco da Amazonia 798 0,78 10,4% 

ParanáBanco 808 0,95 29,7% 

Banco Alfa 571 0,36 10,3% 

Banestes 605 0,65 11,8% 

Mercantil do Brasil 190 0,54 13,2% 

Banco Sofisa 313 0,71 18,6% 

BI&P 124 0,84 22,4% 

Média 0,79 21,5% 

Mediana 0,81 20,5% 

Betas alavancados das companhias comparáveis Comentários
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Glossário

Acionistas Controladores

Acionista que de fato exerce o poder de controle da empresa, seja uma pessoa ou 

grupo de pessoas, sendo, no presente caso, os Srs. Sasson Dayan, Salim Sayan, 

Carlos Moche Dayan, Morris Dayan e Rony Dayan

Assembleia Geral Extraordinária
Reunião dos acionistas, convocada e instalada na forma da lei e dos estatutos 

para deliberar sobre qualquer matéria de interesse social

Avaliador Banco Santander (Brasil) S.A.

BACEN Banco Central do Brasil

BM&FBOVESPA BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

CAPEX
Capital Expenditures, equivalente a investimentos de manutenção e expansão em 

ativos imobilizados

Capital IQ Plataforma de dados financeiros da empresa Standard & Poor’s

CAGR Compound annual growth rate, taxa composta anual de crescimento

CAPM
Capital Asset Pricing Model, equivalente a Modelo de Precificação de Ativos 

Financeiros

Carteira de crédito ampliada
Carteira de Crédito abrangendo as modalidades de Avais e Fianças Concedidos, 

Compra de Direitos Creditórios e Cessão de Crédito

CDI Taxa média utilizada como referencial para o custo do dinheiro (juros)

Companhia Banco Daycoval S.A.

Compliance
Área responsável pelo conjunto de disciplinas para cumprir as normas legais e 

regulamentares, políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio

Corporate Banking Do inglês, equivalente a área Serviços Bancários Corporativos

Corporate Finance Do inglês, equivalente a área Finanças Corporativas

CSLL Contribuição Social dobre Lucro Líquido

CVM Comissão de Valores Mobiliários

DAYC4 Ticker das ações do Banco Daycoval negociadas na bolsa

DDM
Dividend Discount Model, equivalente a fluxo de dividendos descontados (modelo 

de avaliação)

EBITDA
Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, equivalente a lucro 

antes de juros, impostos, depreciação e amortização (LAJIDA)

EMBI+ Índice que expressa o nível de risco de um país

Equity Do inglês, equivalente ao capital próprio dos acionistas de uma empresa

Equity Value Valor econômico do capital próprio dos acionistas de uma empresa

Equity Capital Market ou ECM Do inglês, equivalente a área de Mercado de Capitais 

Equity Research Área responsável por analisar companhias listadas em bolsa 

Fairness Opinion Do inglês, equivalente a opinião sobre a adequação

Fato Relevante (FR) Fato Relevante publicado em 24 de junho de 2015 sobre a OPA

Federal Reserve ou Fed Banco central dos EUA

Follow-on Oferta pública de uma empresa já listada

Free Float Do inglês, equivalente a ações em circulação e negociadas na BM&FBOVESPA

Funding Do inglês, equivalente a captação total

g Growth, taxa de crescimento

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IGPM Índice Geral de Preços do Mercado

Índice de Basiléia Conceito internacional definido pelo Comitê de Basiléia

Instrução CVM 361
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 361, de 5 de março de 2002, 

conforme alterada

Instrução CVM 480
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 480, de 7 de dezembro de 2009, 

conforme alterada

IPCA Índice Nacional de Preços ao Consimidor Amplo

Ipea Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Ipeadata
Base de dados macroeconômicos, financeiros e regionais do Brasil mantida pelo 

Ipea

IPO Initial Public Offer, oferta pública inicial de ações 

IR Imposto de Renda

JCP Juros sobre capital próprio

Ke Custo de Capital Próprio

Laudo de Avaliação Laudo de avaliação econômico-financeira do Banco Daycoval no âmbito da OPA

LTM Last twelve months, equivalente aos doze meses passados

Market Share Do inglês, equivalente a participação de mercado

Mergers& Aquisition ou M&A Do inglês, equivalente a área de Fusões e Aquisições

Mid-year Convention Do inglês, equivalente a Convenção de Meio de Ano

Múltiplo P/L Múltiplo Preço/Lucro

Múltiplo P/PL Múltiplo Preço/Patrimônio Líquido

Múltiplo P/PLT Múltiplo Preço/Patrimônio Líquido Tangível

Nível 2 de governança corporativa
Segmento especial de listagem da BM&FBOVESPA com regras diferenciadas de 

governança corporativa

Novo Mercado
Segmento especial de listagem da BM&FBOVESPA com regras diferenciadas de 

governança corporativa

Ofertantes
Banco Daycoval S.A. em conjunto com os Srs. Sasson Dayan, Salim Sayan, 

Carlos Moche Dayan, Morris Dayan e Rony Dayan

OPA
Oferta pública de aquisição das ações do Banco Daycoval  por cancelamento de 

registro e saída do Novo Mercado

Payout Ratio
Percentagem de lucros que a empresa distribui para os acionistas em forma de 

dividendos

PCE
Personal Consumption Expenditures, índice produzido pelo Department of 

Commerce que mede a inflação dos EUA

PMPC Preço médio ponderado de cotações das ações

PIB Produto Interno Bruto

PIS e COFINS
Programa de Integração Social e Contribuição para Financiamento da Seguridade 

Social, respectivamente

PL Patrimônio Líquido

Plano de Negócios
Projeções de longo prazo elaborados, discutidos e aprovados pela administração 

da Banco Daycoval

R$ Sigla para denominar valores em Reais

Range Do inglês, equivalente a Intervalo, Faixa, Gama

Rating Do inglês, equivalente a "nota" e, no caso, atribuído à nota de risco de crédito

Risk-free ou Rf Do inglês, equivalente a taxa de retorno de investimento livre de risco

RWA
Risk Weighted Assets, quantidade mínima de capital requerido entre os bancos e 

instituições financeiras

ROAE Return on Average Equity, retorno sobre o patrimônio líquido médio

ROAA Return on Average Assets, retorno sobre o ativo médio

Santander Banco Santander (Brasil) S.A.

S&P-500 Índice da bolsa americana composto por 500 ativos

Selic Sistema Especial de Liquidação e Custódia

Selic over night Média dos juros que o governo paga aos bancos que lhe emprestam dinheiro

Spin-off
Criação de uma companhia independente através da venda ou distribuição de 

novas ações de um negócio existente ou divisão

Spread Diferença entre a captação de recursos e o cobrado na concessão do empréstimo

Syndicated loan Do inglês, equivalente a empréstimo sindicalizado

Trade finance Financiamento de comércio exterior

TJLP Taxa de juros de longo prazo

US$ T-Bill Título de dívida de curto prazo do governo dos EUA

US$ Treasury Bond ou T-Bond Título de dívida de longo prazo do governo dos EUA

VWAP
Volume Weighted Average Price, equivalente a preço médio ponderado pelo 

volume de negociação

Yield to maturity Taxa interna de retorno dos fluxos de caixa
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1. O Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) foi contratado pelo Banco Daycoval S.A. (“Companhia”) conforme aprovado nos termos da regulação aplicável em 24 de julho de

2015 em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia¹, para elaborar laudo de avaliação referente às ações preferenciais de emissão da Companhia (“Ações”), com a data

base de 30 de junho de 2015 (“Laudo de Avaliação”), no âmbito exclusivo da oferta pública unificada de aquisição das Ações (“OPA”) a ser realizada pelos acionistas controladores

da Companhia, a saber, os Srs. Sasson Dayan, Salim Sayan, Carlos Moche Dayan, Morris Dayan e Rony Dayan (“Acionistas Controladores” e, em conjunto com a Companhia, os

“Ofertantes”), para cancelamento de seu registro de companhia aberta, bem como a saída do segmento do Nível 2 de governança corporativa da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de

Valores, Mercadorias e Futuros (“Nível 2” e “BM&FBOVESPA”, respectivamente) a ser espontaneamente realizada pelas Ofertantes, nos termos do parágrafo 4º do artigo 4º da Lei

nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 361, de 5 de março de 2002, conforme

alterada (“Instrução CVM 361”), das Seções X e XI do Regulamento do Nível 2 (“Regulamento do Nível 2”) e dos artigos 49, 50 a 52, todos do Estatuto Social (“Estatuto”) da

Companhia.

2. Este Laudo de Avaliação é de propriedade intelectual do Santander e foi preparado pelo Santander, por solicitação das Ofertantes, exclusivamente para uso no contexto da OPA

nos termos da Lei das S.A., da Instrução CVM 361, do Regulamento do Nível 2 e do Estatuto e atende aos requisitos e disposições das mesmas. O presente Laudo de Avaliação

não deve ser utilizado, pelas Ofertantes ou por terceiros, para outros fins e não poderá ser divulgado ou referendado a terceiros ou distribuído, reproduzido, resumido ou citado em

quaisquer documentos públicos, cedido a quaisquer outros terceiros ou utilizado para qualquer outra finalidade sem a autorização prévia e por escrito do Santander, exceto a

divulgação do Laudo de Avaliação para cumprimento das obrigações legais e regulatórias das Ofertantes e/ou da Instituição Intermediária, incluindo a publicação de fato relevante

e a sua disponibilização no website da Companhia e o envio de versão eletrônica do Laudo de Avaliação para a CVM, para a ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos

Mercados Financeiro e de Capitais e para as bolsas de valores nas quais os valores mobiliários de emissão da Companhia são negociados, nos termos dos normativos aplicáveis.

3. Caso seja necessária a divulgação do Laudo de Avaliação de acordo com a lei e/ou regulamentação aplicável, este material somente poderá ser divulgado se reproduzido em seu

conteúdo integral, e qualquer descrição ou referência ao Santander deverá ser feita de forma razoável e expressamente aceita pelo Santander e seus consultores. Exceto

mediante autorização prévia e expressa por escrito, nenhuma pessoa além dos membros do Conselho de Administração da Companhia e seus acionistas está autorizada a utilizar

quaisquer declarações, conselhos, opiniões ou conduta do Santander, e a Companhia não irá divulgar tais declarações, conselhos, opiniões ou conduta para terceiros, exceto na

forma requerida pela lei e regulamentação aplicáveis.

4. Havendo versões deste Laudo de Avaliação em outra língua que não a portuguesa, a versão do Laudo de Avaliação em língua portuguesa deverá sempre prevalecer.

5. O Laudo de Avaliação deve ser lido e interpretado à luz das premissas, restrições, qualificações e outras condições aqui mencionadas. Qualquer pessoa que se utilizar deste

Laudo de Avaliação, desde que devidamente autorizada para tal, deve levar em consideração em sua análise as restrições e características das fontes das informações aqui

utilizadas.

6. Este Laudo de Avaliação não constitui julgamento, opinião, proposta, solicitação, sugestão ou recomendação à administração ou acionistas da Companhia, incluindo os Acionistas

Controladores, ou a qualquer terceiro, quanto à conveniência e oportunidade, ou quanto à decisão de aprovar ou participar da OPA (fairness opinion). Este Laudo de Avaliação,

incluindo suas análises e conclusões (i) não constitui recomendação a qualquer membro do Conselho de Administração ou acionista da Companhia, incluindo os Acionistas

Controladores, ou de qualquer de suas controladoras, controladas ou coligadas sobre como votar ou agir em qualquer assunto relacionado à OPA e (ii) não poderá ser utilizado

para justificar o direito de voto de qualquer pessoa sobre este assunto, inclusive acionistas da Companhia. Assumindo que o preço das Ações no âmbito da OPA observará o

disposto na Instrução CVM 361, no Regulamento do Nível 2 e no Estatuto, o Santander não fez e não faz qualquer recomendação, explícita ou implícita, assim como não expressa

qualquer opinião a respeito da definição de preço final das Ações no âmbito da OPA ou a respeito dos termos e condições de qualquer operação envolvendo a Companhia, ou

qualquer de suas controladas ou coligadas.

7. Este Laudo de Avaliação não tem o objetivo de ser a única base para avaliação da Companhia, assim como não contém toda a informação necessária para tal. Quaisquer

decisões que forem tomadas pela Companhia, seus administradores e acionistas são de suas únicas e exclusivas responsabilidades. A análise dos riscos e benefícios envolvidos

na implementação e aprovação da OPA deverá ser conduzida exclusiva e independentemente pelos Acionistas Controladores, pela Companhia, seus administradores ou

acionistas, conforme o caso.

(1) Em conformidade com o disposto no Regulamento do Nível 2, não participaram da votação os Acionistas Controladores, as pessoas a eles vinculadas e os administradores e empregados 
da Companhia



p.52Nota Importante (cont.)

8. Os resultados apresentados neste Laudo de Avaliação referem-se exclusivamente à Companhia (stand alone) e não se aplicam a qualquer outra questão ou operação, presente

ou futura, relativa à Companhia ou aos grupos econômicos dos quais ela faz parte ou ao setor em que atua. Adicionalmente, este Laudo de Avaliação não trata dos méritos

estratégicos e comerciais da OPA, nem trata da eventual decisão estratégica e comercial dos Acionistas Controladores, da Companhia ou de seus acionistas de participar, analisar

ou realizar a OPA, ou de quaisquer outras estratégias ou outras transações que podem estar disponíveis para a Companhia. A utilização dos valores determinados no Laudo de

Avaliação para qualquer outra avaliação relativa à Companhia, ou para qualquer outra finalidade não contemplada neste Laudo de Avaliação, é de responsabilidade única e

exclusiva das Ofertantes e/ou de seus acionistas.

9. O Santander não expressa qualquer opinião sobre os efeitos que eventualmente possam ser gerados para a Companhia ou para os Acionistas Controladores a partir da

consumação da OPA ou por qualquer operação envolvendo a Companhia, ou qualquer de suas controladas ou coligadas. Este Laudo de Avaliação não levou em consideração

quaisquer avaliações prévias da Companhia, ou de suas subsidiárias, controladas e coligadas diretas e indiretas ou de quaisquer valores mobiliários de emissão destas

sociedades, efetuadas pelo Santander ou por qualquer outra instituição, no contexto de quaisquer operações, ofertas ou negociações passadas envolvendo a Companhia. Ao

elaborar este Laudo de Avaliação, o Santander realizou uma avaliação exclusivamente econômico-financeira da Companhia, considerando, para fins dessa análise, as

contingências líquidas e provisões indicadas e provisionadas nas Demonstrações Financeiras Reportadas, conforme definidos no item 13 abaixo.

10. Dentre as metodologias apresentadas no Laudo de Avaliação para fins informativos e de referência, o Santander acredita que o fluxo de dividendos descontados (DDM) é a

metodologia mais apropriada para avaliar a Companhia, pois leva em consideração o fluxo de dividendos efetivamente distribuídos pelas Companhia descontado por seu

respectivo custo de capital próprio. Dessa forma, o perfil de risco e o potencial de geração de caixa da Companhia para o acionista são projetados com maior detalhamento.

Adicionalmente, o Santander efetuou a análise por múltiplos de negociação de comparáveis de mercado de bancos brasileiros selecionados (P/L, P/PL e P/PLT), análise do preço

médio ponderado de cotações em bolsa de valores no período compreendido nos últimos 12 (doze) meses prévios ao anúncio da OPA em 24 de junho de 2015, análise do preço

médio ponderado de cotações em bolsa de valores no período compreendido entre a data do anúncio da OPA e ao último dia útil anterior à data de emissão deste Laudo de

Avaliação, além do valor do patrimônio líquido por ação conforme os demonstrativos financeiros revisados de 30 de junho de 2015. Para se aferir o valor econômico-financeiro por

ação da Companhia, o Santander considerou o número de ações de emissão da Companhia líquidas de tesouraria em 30 de junho de 2015 (data base deste Laudo de Avaliação).

11. A data base de avaliação utilizada para este Laudo de Avaliação é de 30 de junho de 2015, sendo que a análise foi feita com informações e premissas vigentes em 13 de agosto

de 2015.

12. O Laudo de Avaliação foi elaborado pelo Santander com base em informações elaboradas e/ou disponibilizadas pela Companhia e/ou discutidas com os representantes da

Companhia que foram indicados ao Santander. Referidas informações elaboradas ou disponibilizadas pela Companhia não foram objeto de verificação independente pelo

Santander, mas foram aceitas e consideradas consistentes após terem sido devidamente confrontadas nas discussões entre o Santander e a Companhia e/ou seus representantes

nos termos do Anexo III, item III da Instrução CVM 361. Além disso, o Laudo de Avaliação considerou outras informações públicas disponíveis, além de projeções, estimativas e

análises que decorrem da expertise e experiência do Santander.

13. Para a elaboração do Laudo de Avaliação, o Santander utilizou como base, dentre outras, as seguintes informações ou documentos que foram disponibilizados pela Companhia ao

Santander até 13 de agosto de 2015, os quais, em conjunto com informações públicas, estimativas, projeções, planos de negócio, orçamentos, discussões e demais informações

referidas nos itens a seguir e utilizadas na Avaliação, são doravante designadas em conjunto as “Informações”: (i) demonstrações financeiras consolidadas auditadas da

Companhia dos exercícios fiscais encerrados em 31 de dezembro de 2012, 2013 e de 2014 e demonstrações financeiras revisadas para o período findo em 30 de junho de 2015

(as “Demonstrações Financeiras Reportadas”); (ii) informações públicas sobre o setor de atuação da Companhia, suas controladas e coligadas; (iii) plano de negócios da

Companhia para o período de 1º de julho de 2015 a 31 de dezembro de 2024, elaborado e revisado pela administração da Companhia à luz de seu melhor julgamento para o

período (“Plano de Negócios”); (iv) discussões com os representantes da Companhia que foram indicados ao Santander em relação ao desempenho passado e às expectativas

para o futuro dos negócios da Companhia.
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14. Na elaboração do Laudo de Avaliação, o Santander revisou outros estudos e análises financeiras e de mercado e levou em consideração outros aspectos que entendeu

necessários, incluindo o julgamento das condições econômicas, monetárias e de mercado, sem, contudo, realizar qualquer verificação independente.

15. As Informações demográficas, macroeconômicas, regulatórias, do mercado de ações da BM&FBOVESPA e do mercado de atuação da Companhia, suas controladas e coligadas

mencionadas na Avaliação, quando não fornecidas pela Companhia ou por seus representantes, foram baseadas, dentre outras, em fontes públicas reconhecidas e consideradas

confiáveis (entidades de classe, órgãos governamentais e publicações especializadas), e quando aplicáveis, tais como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,

Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Bloomberg, Thomson Reuters, Economática, Ibbotson, Federal Reserve e Departamento Econômico do

Santander.

16. Exceto quando outra data for expressamente indicada, o Laudo de Avaliação reflete as condições financeiras e contábeis da Companhia, suas controladas e coligadas conforme

Informações até 13 de agosto de 2015, de modo que qualquer alteração nestas condições ou nas Informações posteriormente a esta data poderá alterar os resultados ora

apresentados. O Santander não está obrigado a, a qualquer tempo, atualizar, revisar, corrigir ou reafirmar qualquer informação contida no Laudo de Avaliação ou a fornecer

qualquer informação adicional relacionada ao Laudo de Avaliação.

17. Segundo a administração da Companhia, desde o fornecimento das Informações até a presente data não houve qualquer alteração material no negócio, na situação financeira,

nos ativos, passivos, nas perspectivas de negócio, transações comerciais ou no número de ações da Companhia, bem como não houve qualquer outro fato significativo que

pudesse alterar as Informações, ou torná-las incorretas ou imprecisas em quaisquer aspectos materiais ou que poderia causar um efeito material nos resultados do Laudo de

Avaliação.

18. O Santander não assume e não assumiu, com a permissão das Ofertantes, responsabilidade por qualquer investigação independente, e não verificou de forma independente, ou

foi solicitado a verificar, qualquer informação, seja de conhecimento público ou de outra forma fornecida ao Santander, relativa à Companhia, ou de outra forma utilizada neste

Laudo de Avaliação, incluindo, sem limitação, quaisquer informações operacionais ou financeiras, previsões, estimativas ou projeções, considerados na preparação da avaliação

financeira da Companhia. Deste modo, ao preparar este Laudo de Avaliação, o Santander, com a permissão da Companhia, assumiu e considerou tais informações verdadeiras,

precisas e completas. O Santander não conduziu (i) qualquer avaliação dos ativos e passivos (incluindo qualquer contingência, responsabilidade ou dívida não contabilizadas) da

Companhia, de suas controladas e coligadas; (ii) revisão ou auditoria das demonstrações financeiras da Companhia, de suas controladas e coligadas; (iii) auditoria técnica das

operações da Companhia, de suas controladas e coligadas; (iv) avaliação da solvência da Companhia, de suas controladas e coligadas, de acordo com qualquer legislação

relacionada à falência, insolvência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou questões similares; ou (v) qualquer inspeção física das propriedades, instalações ou ativos da

Companhia, de suas controladas e coligadas.

19. Com base nas afirmações da Companhia e dos representantes da Companhia que foram indicados ao Santander, o Santander adota as premissas de que (i) as projeções

financeiras contidas no Plano de Negócios a ele fornecido pela Companhia refletem as melhores estimativas à época em que foram disponibilizadas, bem como o melhor

julgamento da administração da Companhia quanto às expectativas de desempenho futuro da Companhia, suas controladas e coligadas, e (ii) as estimativas e projeções que

foram fornecidas ao Santander pela Companhia ou discutidas entre o Santander e a Companhia, especialmente aquelas cuja ocorrência depende de eventos futuros e incertos

(incluindo projeções de receitas, despesas, investimentos, lucro operacional ou lucro líquido) foram baseadas no melhor julgamento da administração da Companhia.
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20. O Santander assumiu, com a permissão das Ofertantes, que todas as autorizações governamentais, regulatórias ou quaisquer outras anuências necessárias e relevantes com

relação à consumação do negócio proposto neste Laudo de Avaliação serão obtidas e que, em relação à obtenção das referidas autorizações e anuências, ou quaisquer

alterações, modificações ou renúncias a quaisquer contratos, instrumentos ou ordem em que a Companhia ou os Acionistas Controladores sejam parte ou estejam sujeitas ou que

estejam vinculadas, nenhuma limitação, restrição, termo ou condição, que seria relevante para nossa análise, será imposta.

21. O Santander entende que as Informações fornecidas pela administração da Companhia são consistentes, sendo que o Santander presume e confia na exatidão, veracidade,

integridade, suficiência e precisão de todas as Informações prestadas pela administração da Companhia e daquelas disponibilizadas publicamente. Apesar de ter aceitado e

utilizado apenas informações fornecidas pela administração da Companhia que entendeu serem consistentes, o Santander, bem como quaisquer diretores, membros do conselho

de administração, empregados, consultores, agentes, representantes ou qualquer outra pessoa relacionada ao Santander não fez verificação independente de tais Informações e

consequentemente não prestará declaração ou garantia em relação à completude, exatidão, veracidade, integridade, suficiência, e precisão das Informações fornecidas, incluindo

estudos, projeções ou previsões da Companhia, de suas controladas e coligadas, ou premissas e estimativas nas quais essas projeções e previsões se basearam, utilizadas para

a elaboração deste Laudo de Avaliação, tampouco assumem qualquer responsabilidade ou obrigação de indenizar relacionada ao conteúdo, exatidão, veracidade, integralidade,

suficiência e precisão dessas Informações, as quais são de única e exclusiva responsabilidade da Companhia. Nesse sentido, no que se refere aos passivos e contingências da

Companhia, vale esclarecer que o Santander considerou apenas os valores devidamente provisionados nas Demonstrações Financeiras Reportadas, sendo certo que não

considerou a possibilidade de sua eventual incorreção ou insuficiência nem tampouco os efeitos de quaisquer ações judiciais e/ou processos administrativos (de natureza civil,

ambiental, fiscal, trabalhista, previdenciária, ou qualquer outra natureza) em curso envolvendo tal Companhia.

22. O Santander não presta serviços de auditoria, de contabilidade ou jurídicos (incluindo tributários, concorrenciais, fiscais ou regulatórios) e a elaboração do Laudo de Avaliação pelo

Santander não inclui qualquer serviço ou aconselhamento desta natureza.

23. O Santander não se responsabiliza por perdas diretas ou indiretas ou lucros cessantes eventualmente decorrentes do uso do Laudo de Avaliação.

24. A elaboração de avaliações econômico-financeiras é um processo complexo que envolve julgamentos subjetivos e não é suscetível a uma análise parcial ou descrição resumida. O

Santander não atribuiu importância específica a determinados fatores considerados no Laudo de Avaliação, mas, pelo contrário, realizou uma análise qualitativa da importância e

relevância de todos os fatores aqui considerados. O Santander chegou a uma conclusão final com base nos resultados de toda a análise realizada, considerada como um todo, e

não chegou a conclusões baseadas em, ou relacionadas a, quaisquer dos fatores ou métodos utilizados isoladamente na análise. Desse modo, o Laudo de Avaliação deve ser

analisado como um todo e a análise de partes selecionadas, sumários, ou aspectos específicos do Laudo de Avaliação, sem o conhecimento e análise do Laudo de Avaliação em

sua totalidade, pode resultar num entendimento incompleto e incorreto da análise realizada pelo Santander e das conclusões contidas no Laudo de Avaliação.

25. As estimativas e projeções presentes na Avaliação são intrinsecamente sujeitas a incertezas e diversos eventos ou fatores que estão além do controle da Companhia, assim como

do Santander, especialmente àqueles cuja ocorrência depende de eventos futuros e incertos. Não há como garantir que as estimativas e projeções utilizadas no Laudo de

Avaliação sejam efetivamente alcançadas. Os resultados reais futuramente verificados podem divergir significativamente daqueles sugeridos no Laudo de Avaliação. Dessa forma,

o Santander não assume qualquer responsabilidade ou obrigação de indenizar caso os resultados futuros sejam diferentes das estimativas e projeções apresentadas no Laudo de

Avaliação e não presta qualquer declaração ou garantia de veracidade em relação a tais estimativas e projeções. O Santander não assume qualquer responsabilidade em relação

às referidas estimativas e projeções, tampouco em relação à forma como elas foram elaboradas.
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26. Nada que esteja neste material é, ou pode ser considerado, como uma promessa, de garantia ou declaração com relação de veracidade ao passado ou ao futuro.

27. A função do Santander na elaboração deste Laudo de Avaliação é de um contratado independente e nenhuma disposição contida no presente criará ou poderá ser interpretada

como criação de uma relação fiduciária entre o Santander, os Acionistas Controladores e a Companhia, quaisquer de seus acionistas, terceiros interessados ou dos titulares de

valores mobiliários de emissão da Companhia.

28. O Santander prestou, diretamente ou através de empresas relacionadas, determinados serviços financeiros e de banco de investimento para a Companhia, suas controladas e

coligadas, assim como para os Acionistas Controladores, pelos quais recebeu remuneração, continua a prestá-los e pode, a qualquer momento, prestá-los novamente. O

Santander, diretamente ou através de empresas relacionadas, é ou poderá se tornar credor da Companhia, de suas controladas e coligadas, assim como dos Acionistas

Controladores, em determinadas operações financeiras, bem como aumentar ou reduzir o volume de suas operações financeiras com estas sociedades e/ou pessoas.

29. No curso normal de suas atividades, o Santander poderá fornecer serviços de banco de investimento ou banco comercial e outros serviços financeiros para a Companhia e suas

afiliadas, assim como para os Acionistas Controladores, bem como vir a negociar, diretamente ou por meio de empresas relacionadas, valores mobiliários da Companhia, de suas

controladas e coligadas, em nome próprio ou em nome de seus clientes e, consequentemente, poderá, a qualquer tempo, deter posições compradas ou vendidas com relação aos

referidos valores mobiliários. Além disso, os profissionais de seus departamentos de análise de valores mobiliários (equity research) e de outras divisões do Santander e empresas

relacionadas podem basear suas análises e publicações em diferentes premissas operacionais e de mercado e em diferentes metodologias de análise quando comparadas com

aquelas empregadas na preparação deste Laudo de Avaliação, de forma que os relatórios de pesquisa e outras publicações preparados por eles podem conter resultados e

conclusões diferentes daqueles aqui apresentados. O Santander adota políticas e procedimentos para preservar a independência de seus analistas de valores mobiliários, os quais

podem ter visões diferentes daquelas do seu departamento de banco de investimento. Também adota políticas e procedimentos para preservar a independência entre o banco de

investimento e demais áreas e departamentos do Santander, incluindo, mas não se limitando, a administração de recursos (asset management), mesa proprietária de negociação

de ações, instrumentos de dívida, valores mobiliários e demais instrumentos financeiros. Outras empresas relacionadas ao Santander podem também possuir direta ou

indiretamente, por meio de fundos por elas geridos e/ou administrados, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da Companhia.

30. O Santander não tem ciência de conflito de interesses com os Ofertantes que possa afetar a elaboração do Laudo de Avaliação. Para fins da prestação dos serviços referentes ao

Laudo de Avaliação, o Santander será remunerado pelas Ofertantes independentemente da efetivação da OPA, sendo que tal remuneração não é baseada e não tem qualquer

relação, direta ou indireta, com os valores aqui reportados.
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32. O Santander declara não ter recebido das Ofertantes qualquer valor a título de remuneração por serviços de consultoria, de avaliação, de assessoria e assemelhados nos últimos

12 (doze) meses, exceto pelo valor dos honorários deste Laudo de Avaliação no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

33. O Santander declara que os Acionistas Controladores, a Companhia e seus administradores não direcionaram, interferiram, limitaram, dificultaram ou praticaram quaisquer atos

que tenham comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das conclusões

ora apresentadas, ou tampouco determinaram ou restringiram a capacidade do Santander de determinar as metodologias por ele utilizadas para alcançar as conclusões

apresentadas no Laudo de Avaliação, ou restringiram a capacidade do Santander de determinar as conclusões apresentadas no Laudo de Avaliação.

34. As Ofertantes concordaram em indenizar o Santander por determinadas obrigações e responsabilidades que possam advir da contratação dos serviços referentes à prestação de

serviços que resultou neste Laudo de Avaliação, bem como reembolsar suas despesas e pagar os honorários de seus assessores legais contratados no contexto da elaboração

deste Laudo de Avaliação.

35. O Santander declara, ainda, que não é parte relacionada, conforme definido pela Deliberação CVM nº 642, de 07 de outubro de 2010, à Companhia ou aos seus acionistas e

administradores.

36. Alguns cálculos apresentados neste Laudo de Avaliação podem não resultar em valor exato, devido ao arredondamento dos números.

São Paulo, 14 de agosto de 2015.
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