
Banco Daycoval adquire o Banco CIT Brasil S.A. 
Banco Commercial Investment Trust do Brasil S.A (“Banco CIT Brasil”)

São Paulo, 11 de dezembro de 2014 – O Banco Daycoval S/A vem a público anunciar a assinatura de um acordo definitivo para 
aquisição de 100% das ações do Banco Commercial Investment Trust do Brasil S.A, (“Banco CIT Brasil”), Banco Múltiplo voltado ao 
mercado corporativo, especializado em pequenas e médias empresas, com foco em soluções financeiras e arrendamento mercantil 
(Leasing) de equipamentos, em particular os do segmento de Tecnologia da Informação. 

“A aquisição do Banco CIT Brasil reflete a nossa estratégia de diversificação da nossa carteira, agregando mais valor na parceria com 
nossos clientes” disse Salim Dayan (CEO). 

Sobre o Banco CIT Brasil 

O Banco CIT Brasil tem oferecido soluções financeiras sob medida no Brasil desde 1997 e fornece soluções de arrendamento mercantil 
(leasing) e financiamento de equipamentos para pequenas e médias empresas, principalmente no setor de Tecnologia da Informação. 
Desde 2007 opera como banco múltiplo e encerrou o terceiro trimestre de 2014 com ativos totais de R$ 687 milhões e Patrimônio 
Líquido de R$ 272 milhões. 

Sobre o Banco Daycoval 

O Banco Daycoval S.A. iniciou suas atividades em agosto de 1968, com a criação da Daycoval Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda, que seguiu em suas atividades até maio de 1989, quando passou a atuar na forma de banco múltiplo.  

Instituição Financeira especializada no segmento de crédito para empresas e atividades de varejo, está sediada em São Paulo - SP e 
conta com mais de 380 pontos de atendimento, entre Agências, Lojas Daycred, Postos Daypag e Postos de Câmbio, distribuídos em 
21 estados e o Distrito Federal. 

 O Banco Daycoval encerrou o terceiro trimestre de 2014 com carteira de crédito ampliada de R$ 11,6 bilhões, sendo o segmento de 
crédito para empresas, seu principal produto, com o montante de R$ 6,6 bilhões, o segmento de consignado com saldo de R$ 4,2 
bilhões e o segmento de veículos com saldo de R$ 0,7 bilhões entre outros produtos, com ativos totais de R$17,8 bilhões e lucro 
líquido recorrente de R$ 212,1 milhões no acumulado do ano até 30.09.2014. 

Seguindo estratégia conservadora, o Daycoval é reconhecido pela alta liquidez e baixa alavancagem, tendo encerrado o terceiro 
trimestre de 2014 com Índice de Basileia III de 18,8%.  

De acordo com o ranking divulgado pelo Banco Central do Brasil (Bacen), em junho de 2014, o Daycoval constava em 13º lugar entre 
as instituições privadas nacionais em termos de lucro líquido e em 15º lugar por patrimônio líquido. O Daycoval mantém importantes 
classificações de Agências Globais de Ratings de escala local “Aa1” da Moody’s, “AA” pela Fitch Ratings e “AA” da Standard & Poor’s. 

A conclusão e o fechamento da transação estão sujeitos às condições típicas deste tipo de transação e à aprovação do Banco Central 
do Brasil. 
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