BANCO PINE S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35.300.525.515

COMUNICADO AO MERCADO

BANCO PINE S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 29º andar, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 62.144.175/0001-20 (“Companhia”), em
cumprimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e na Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM
358”), bem como em atendimento ao Ofício 3234/2016-SAE/GAE 2, expedido em 11 de
novembro de 2016 pela Superintendência de Acompanhamento de Empresas da BM&FBOVESPA
S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA” e “Ofício”, respectivamente),
vem a público prestar os seguintes esclarecimentos:
Conforme solicitado pela BM&FBOVESPA, segue abaixo o inteiro teor da consulta realizada por
meio do Ofício:
“11 de novembro de 2016
3234/2016-SAE/GAE 2
Banco Pine S.A.
At. Sra. Raquel Andrade Varela
Diretora de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
A Agência Estado – Broadcast traz, em 11/11/2016, notícia sobre o título “Banco Pine também
considera fechar capital na Bolsa.”.
Não identificamos essa informação nos documentos enviados por essa companhia, por meio do
Sistema Empresas.NET. Em caso de contraditório, favor informar o documento e as páginas em
que constam as informações e a data e hora em que as mesmas foram enviadas.
Cabe ressaltar que a companhia deve divulgar informações periódicas, eventuais e demais
informações de interesse do mercado, por meio do Sistema Empresas.NET, garantindo sua
ampla e imediata disseminação e o tratamento equitativo de seus investidores e demais
participantes do mercado.
Isto posto, solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até 14/11/2016, sem prejuízo
ao disposto no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02, com a sua confirmação
ou não, bem como outras informações consideradas importantes.
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A resposta dessa empresa deve ser enviada por meio do módulo IPE, selecionando-se a
Categoria: Fato Relevante ou a Categoria: Comunicado ao Mercado, o Tipo: Esclarecimentos
sobre consultas CVM/Bovespa e, em seguida, o Assunto: Notícia divulgada na mídia, o que
resultará na transmissão simultânea do arquivo para a BM&FBOVESPA e CVM.
Ressaltamos a obrigação, disposta no parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM nº 358/02, de
inquirir os administradores e acionistas controladores da companhia, com o objetivo de
averiguar se estes teriam conhecimento de informações que deveriam ser divulgadas ao
mercado.
No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada antes da
resposta dessa empresa.
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e
BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à
eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas –
SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente,
Nelson Barroso Ortega
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
c.c.: CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos - Superintendente de Relações com o Mercado e
Intermediários
11/11/2016 11:50:49 - AE NEWS
COLUNA DO BROAD: BANCO PINE TAMBÉM CONSIDERA FECHAR CAPITAL NA BOLSA
São Paulo, 11/11/2016 - O Banco Pine pode integrar a lista dos bancos de médio porte que
deixam de ter suas ações negociadas na bolsa. A instituição vem estudando o assunto. O Pine,
focado no crédito para pessoas jurídicas, tem tido seu resultado afetado desde o ano passado
pela exposição a empresas do agronegócio e àquelas no entorno das companhias investigadas na
Operação Lava Jato. Na segunda-feira, o banco divulga balanço do terceiro trimestre. Nos três
meses anteriores, registrou prejuízo de R$ 7 milhões.
Resta um
Se confirmada a saída do Pine, continuam listados na bolsa, nesse segmento, os bancos ABC
Brasil e o Pan. Os dois já afirmaram que devem seguir com suas ações na Bovespa. Do ano
passado para cá, já foram quatro as instituições de médio porte que fizeram essa opção:
Indusval, Daycoval, Sofisa, Paraná Banco e o BicBanco, após ser adquirido pelo chinês CBB.
(Cynthia Decloedt, Aline Bronzati e Fernanda Guimarães - cynthia.decloedt@estadao.com,
aline.bronzati@estadao.com e fernanda.guimaraes@estadao.com).”
Em relação à notícia publicada no periódico online Agência Estado, em edição de 11 de
novembro de 2016, sob o título “Banco Pine também considera fechar capital na Bolsa”, cumpre
esclarecer que a Companhia vem analisando estratégias para a condução de seu negócio. Nesse
contexto, a Companhia estuda, como uma das alternativas, a realização de oferta pública de
aquisição para cancelamento de registro, mas até o momento não há qualquer definição sobre o
assunto.
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As estratégias para condução do negócio da Companhia estão sendo avaliadas pela sua
administração, e não serão divulgadas neste momento a fim de preservar as opções existentes
para a Companhia e a possibilidade de alcançar a melhor alternativa. Importa frisar que, até a
presente data, não há qualquer definição sobre o fechamento de capital da Companhia.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados acerca do assunto
objeto deste comunicado.

São Paulo, 14 de novembro de 2016.

Raquel Varela Bastos
Diretora de Relações com Investidores
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