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A Lehman Brothers, o maior subscritor de obrlgag6es hlpotecArlas, anunciou o
encerramento da unidade de crtdlto de elevado risco ("subprime"), O fecho da
unidade, BNC Mortgage, vai representar o despedlmento de 1.200 pessoas.

A Lehman Brothers, o maior subscritor de obrigaffies hipotec^rias. anunciou o
encerramento da unidade de cr^dito de efevado risco ("subprime"). O fecho da unidade,
BNC Mortgage, vai representar o despedlmento de 1.200 pessoas.
O encerramento da divisdo de "subprime" vai implicar uma redugSo dos iucros de 52
milhOes de dblares, anunciou a hoje Lehman Brothers, citada pela Bloomberg.
A Lehman Brothers, que comprou a BNC Mortgage em 2004 para se expandtr no segmento
de credito & habitagao para pessoas com mais dificuldades em pagar os empr6stimos.
tornou-se assim a primeira empresa de Wall Street a fechar uma unldade de "subprime".
O despedimenlo de 1.200 pessoas represents cerca de 4,2% da forga laboral da Lehman
Brothers.
A crise no sector hipotecdrlo norte-americano estalou a 19 de Julho, e provocou quedas
acentuadas nos mercados financeiros e o encerramento de algumas unidades de cr^dlto
Imoblil^rio, como o caso da Accredited Home Lenders.
A Accredited, especialista no "subprime", anunciou hoje o fecho de quase metade das 10
unidades que prestam servifos a operadores de bolsa e metade das aplica^Oes em cr^dlto
hipotecdrio norte-amerlcanas. Estes encerramentos implicam o despedimento de cerca de
1.600 pessoas.
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