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COMUNICADO AO MERCADO
PINE expande serviços e inaugura corretora em Nova York (EUA)

São Paulo, 26 de novembro de 2012 - O PINE (BM&FBOVESPA: PINE4), banco de atacado focado no
relacionamento de longo prazo com empresas de grande porte e investidores, inaugura sua primeira
subsidiária americana, a PINE Securities USA LLC.
A corretora localizada em Nova York, focará na distribuição de títulos de dívida corporativa e Research de
grandes empresas brasileiras. As novas operações serão comandadas por David Gould, profissional com
mais de 18 anos de experiência no mercado financeiro internacional. “A extensão dos serviços do PINE aos
Estados Unidos trará ótimos ganhos de sinergia, na medida em que a PINE Securities terá acesso a todas as
empresas atendidas tradicionalmente pela instituição”, afirma Gould.
A ampliação do escopo de atuação do PINE permitirá aos clientes estrangeiros o acesso a informações mais
apuradas sobre o mercado brasileiro, bem como o desenvolvimento de um relacionamento de longo prazo.
“Por meio deste novo veículo, expandimos o leque de produtos e serviços prestados aos nossos clientes”,
afirma Norberto Zaiet, Chief Operating Officer (COO) do PINE, a quem Gould se reportará diretamente.
A PINE Securities é supervisionada pela FINRA, entidade autorreguladora do mercado americano, e é uma
subsidiária integral do Banco Pine S.A.
O PINE já atua no mercado brasileiro de títulos de dívida corporativa por meio da sua unidade de negócios
especializada na estruturação de operações no mercado de capitais, a PINE Investimentos. Com
aproximadamente R$900 milhões em volume financeiro de underwriting realizados ao longo de 2012,
como emissão de notas promissórias, debêntures em adição à coordenação de projetos estruturados de
financiamento, a área é responsável, atualmente, por 10% das receitas do banco.
Esta é mais uma iniciativa do PINE em direção ao atendimento completo e relacionamento de longo prazo
com seus clientes, investidores e com o mercado em geral.
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