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FATO RELEVANTE

São Paulo, 29 de fevereiro de 2016 - O Pine (BM&FBovespa: PINE4), banco de
atacado focado no relacionamento de longo prazo com empresas de grande porte e
investidores - em mais um passo em direção às melhores práticas de Governança
Corporativa - comunica que o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade,
as seguintes alterações:


Noberto Nogueira Pinheiro Júnior assume a presidência do Conselho de
Administração. Durante os quase 10 anos como CEO do PINE, Noberto liderou
o time responsável pelo processo de abertura de capital da instituição pioneira entre os bancos médios -, e conduziu a consolidação e a expansão da
estratégia de banco de atacado. Como Presidente do Conselho, passará a
dedicar-se com mais foco à formulação da estratégia, à gestão de riscos e ao
relacionamento institucional. Os irmãos Igor e Rodrigo Pinheiro também
passam a compor o Conselho de Administração como vice-presidentes. O
Senhor Noberto Pinheiro, fundador e controlador do Pine, continua como
Membro do Conselho. Adicionalmente, a periodicidade deste comitê passa a
ser mensal, em vez de a cada 45 dias. Deste modo, a atuação da família
Pinheiro se concentrará no fórum do Conselho de Administração e nos Comitês
ligados a este.



Para assumir o cargo de Presidente Executivo, o Pine convidou Norberto Zaiet
Junior, que substitui Noberto Nogueira Pinheiro Junior. Zaiet assume o posto
com o objetivo de manter a solidez de balanço e promover o crescimento
sustentável do banco e de sua estratégia de Atacado. Zaiet possui mais de 20
anos de experiência no mercado financeiro nacional e internacional, incluindo
quase 5 anos como vice-presidente de Finanças e de Negócios do Pine.



Além dos Comitês de Auditoria e de Remuneração, o Conselho passa a contar
também com o comitê de Riscos e Gestão de Capital, que terá como
principais objetivos o monitoramento e gestão de riscos e alocação de capital,
de forma a assegurar a proteção e valorização do patrimônio, de acordo com
a estratégia.

Fundado em 1997, o Pine consolidou-se com uma estratégia de atendimento
completo ao segmento Corporate. Sua origem remonta à tradição da família Pinheiro
no mercado financeiro, iniciada com a fundação do Banco Central do Nordeste na
década de 30. Com as novas medidas, o banco dá continuidade ao processo de
aprimoramento de sua governança corporativa com um time de executivos altamente
qualificado.
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