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São Paulo (S&P Global Ratings), 16 de outubro de 2018 – A S&P Global Ratings informou hoje que o
anúncio realizado pelo Banco Mercantil do Brasil S.A. (“BMB”; brBBB-/Negativa/--) em 11 de outubro
de 2018 de uma proposta de recompra parcial no montante de até US$50.000.000,00 de suas
subordinated notes não tem impacto relevante nos índices de capitalização do banco. O Banco Central
do Brasil já aprovou a oferta, que deverá ser concluída até 7 de novembro. O rating atribuído ao banco
permanece inalterado.
De acordo com nosso critério de ofertas de troca em condições desfavoráveis para o credor (distressed),
consideramos essa oferta de recompra oportuna. Embora esteja oferecendo menos do que a promessa
original (US$975 para cada montante de principal de US$1.000), não esperamos que o banco entre em
default caso os investidores não aceitem a oferta proposta. Além disso, não esperamos impacto
relevante nos índices de capitalização do BMB devido à recompra do instrumento, que atualmente
compõe parte do capital regulatório de nível 2 do banco. Em junho de 2018, os índices de Basileia III e
de capital regulatório nível 1 do BMB estavam em torno de 16,1% e 8,9%, respectivamente, acima dos
mínimos regulatórios vigentes de 10,5% e 7,875%. Esperamos que o índice de Basileia III se mantenha
acima de 15,0% logo após a recompra, permanecendo confortavelmente acima do mínimo regulatório. O
índice de capital regulatório de nível 1, que apresenta menor margem em relação ao exigido, não será
afetado pela recompra, bem como o índice de capital ajustado pelo risco (risk-adjusted capital – RAC) do
banco, já que não atribuímos a esse instrumento conteúdo de capital. Além disso, o índice de ativos
líquidos ampliados sobre funding (captação de recurso) de atacado de curto prazo é de
aproximadamente 9,3x, nível que consideramos alto, dado o acesso do banco a depósitos de varejo.
Este relatório não constitui uma ação de rating.
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