
A Emissão foi aprovada conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 27 de abril de 2006, cuja ata foi publicada no jornal Gazeta Mercantil e no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”), em 9 de junho de 2006, e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 121.821/06-7, em sessão de 9 de maio de 2006.
A titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pela instituição financeira responsável pela escrituração das Debêntures, o Banco Itaú S.A. Adicionalmente, será 
expedido pelo Sistema Nacional de Debêntures (“SND”), o “Relatório de Posição de Ativos” acompanhado de extrato em nome do titular da Debênture, emitido pela instituição financeira 
responsável pela custódia desses títulos quando depositados no SND.

Destino de Colocação das Debêntures Adquirentes Debêntures Adquiridas Preço Total
Coordenador – Instituição Financeira ligada à Emissora 1 100.000 R$ 1.030.526.000,00
Total 1 100.000 R$ 1.030.526.000,00

Registro na Comissão de Valores Mobiliários da Emissão de Debêntures nº CVM/SRE/DEB/2006/021, em 11 de julho de 2006.

 AGENTE FIDUCIÁRIO DA EMISSÃO AGENTE ESCRITURADOR DA EMISSÃO
 Planner Trustee DTVM Ltda. Banco Itaú S.A.
 CNPJ/MF nº 67.030.395/0001-46 CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04

ISIN nº BRSTBADBS023

SANTANDER BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
Rua Rio Grande do Sul nº 247 – 09510-020 São Caetano do Sul, SP

CNPJ/MF nº 00.589.171/0001-06 – Companhia Aberta

Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública de 3ª Emissão de Debêntures

R$ 1.000.000.000,00
(um bilhão de reais)

O Banco Santander Brasil S.A. é o Coordenador Líder da Oferta

O Banco Santander Brasil S.A., na qualidade de coordenador líder (o “Coordenador Líder”) comunica que foram subscritas e integralizadas 100.000 (cem mil) debêntures simples, 
da forma nominativa, escritural, não conversíveis em ações, em série única, da espécie subordinada, com valor nominal unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na data de 

emissão, qual seja, 28 de abril de 2006, da 3ª Emissão da:

GM – 04COL X 18CM_MARI - RA PZF

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de debêntures”.

Perfazendo o montante total de

“A presente oferta pública foi elaborada de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de 
Valores Mobiliários, aprovado em Assembléia Geral da ANBID, e parte integrante da ata registrada no 4º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas da Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, sob o nº 510718, atendendo, assim, a presente oferta pública, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer 
responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da oferta pública.”
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A Emissão foi aprovada conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 27 de abril de 2006, cuja 
ata foi publicada no jornal Gazeta Mercantil e no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo (“DOESP”), em 9 de junho de 2006, e arquivada na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 121.821/06-7, em sessão de 9 de maio de 2006.
A titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pela instituição fi nanceira responsável pela escrituração das 
Debêntures, o Banco Itaú S.A. Adicionalmente, será expedido pelo Sistema Nacional de Debêntures (“SND”), o “Relatório de Posição de 
Ativos” acompanhado de extrato em nome do titular da Debênture, emitido pela instituição fi nanceira responsável pela custódia desses 
títulos quando depositados no SND.

Destino de Colocação das Debêntures Adquirentes Debêntures Adquiridas Preço Total
Coordenador – Instituição Financeira ligada à Emissora 1 100.000 R$ 1.030.526.000,00
Total 1 100.000 R$ 1.030.526.000,00

Registro na Comissão de Valores Mobiliários da Emissão de Debêntures nº CVM/SRE/DEB/2006/021, em 11 de julho de 2006.

AGENTE FIDUCIÁRIO DA EMISSÃO
Planner Trustee DTVM Ltda.

CNPJ/MF nº 67.030.395/0001-46

AGENTE ESCRITURADOR DA EMISSÃO
Banco Itaú S.A.

CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04

“A presente oferta pública foi elaborada de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas 
Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, aprovado em Assembléia Geral da ANBID, e parte integrante da 
ata registrada no 4º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 510718, 
atendendo, assim, a presente oferta pública, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID 
qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes 
e dos valores mobiliários objeto da oferta pública.”

SANTANDER BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
Rua Rio Grande do Sul nº 247 – 09510-020 São Caetano do Sul, SP

CNPJ/MF nº 00.589.171/0001-06 – Companhia Aberta

Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública de 3ª Emissão de Debêntures
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O Banco Santander Brasil S.A. é o Coordenador Líder da Oferta

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de debêntures”.

O Banco Santander Brasil S.A., na qualidade de coordenador líder (o “Coordenador Líder”) comunica que foram subscritas e integralizadas 
100.000 (cem mil) debêntures simples, da forma nominativa, escritural, não conversíveis em ações, em série única, da espécie subordinada, 
com valor nominal unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na data de emissão, qual seja, 28 de abril de 2006, da 3ª Emissão da:

R$ 1.000.000.000,00
(um bilhão de reais)

Perfazendo o montante total de
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