ACORDO DE ACIONISTAS
ENTRE
SOCIETE DE PROMOTION ET DE PARTICIPATION POUR LA COOPERATION
ECONOMIQUE S.A (PROPARCO)
E
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO
NA QUALIDADE DE PARTES
E
BANCO PINE S.A
NA QUALIDADE DE PARTE INTERVENIENTE
4 DE FEVEREIRO DE 2013
ACORDO DE ACIONISTAS DO
BANCO PINE S.A
O presente acordo de acionistas, datado de 4 de fevereiro de 2013, é celebrado entre:
Na qualidade de partes:
SOCIETE DE PROMOTION ET DE PARTICIPATION PUOR LA COOPERATION ECONOMIQUE S.A.
(PROPARCO), sociedade francesa (société anonyme), com sede em 151 rue Saint Honoré 75001,
na Cidade de Paris, França, registrada na Junta Comercial e de Sociedade de Paris sob o número
310 792 205 (“Investidora”); e
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO, BRASILEIRO, divorciado, banker, portador da cédula de
identidade (RG) número 21.883.800-8, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF) sob o número 023.336.983-87, residente e domiciliado na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 30º andar,
Pinheiros (“Acionista do Banco” e juntamente com a Investidora, coletivamente denominados
“Partes” e individualmente “Parte”);
Na qualidade de parte interveniente:
BANCO PINE S.A., sociedade anônima constituída e existente em conformidade com as leis do
Brasil, com sede na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 30° andar, Pinheiros, na cidade de São
Paulo, no Estado de São Paulo, Brasil, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o número 62.144.175/0001-20 (“Banco”);
CONSIDERANDOS
CONSIDERANDO QUE, de acordo com um Contrato de Subscrição e Outras Avenças, datado de
18 de novembro de 2012 (o “Contrato de Subscrição”) entre o Banco, a Investidora e o Acionista
do Banco, a Investidora concordou em subscrever ações preferenciais a serem emitidas pelo
Banco, de acordo com os termos e condições do Contrato de Subscrição;

CONSIDERANDO QUE o Acionista do Banco, na data do presente Acordo, detém
aproximadamente 70% do capital social do Banco; e
CONSIDERANDO QUE as Partes desejam prever determinadas questões em relação à
governança e titularidade de suas ações emitidas pelo Banco.
ISSO POSTO, as Partes e o Banco concordam em celebrar o presente acordo de acionistas
(“Acordo”), que deverá ser regido pelas seguintes disposições:
CLÁUSULA I
DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÃO
1.1

Termos Definidos.

“Afiliada” significa a respeito de qualquer Pessoa, qualquer Pessoa que, direta ou indiretamente,
Controlar essa Pessoa, for Controlada por essa Pessoa ou estiver sob o Controle comum dessa
Pessoa
“Acordo” deverá ter o significado atribuído no preâmbulo.
“Banco” deverá ter o significado atribuído no preâmbulo.
“Acionista do Banco” deverá ter o significado atribuído no preâmbulo.
“Termos Básicos e Condições de Emprego” significam as exigências aplicáveis ao Banco sobre
salários, jornada de trabalho, contratos de trabalho e questões de saúde e segurança no
trabalho, originadas das convenções da OIT 26 e 131 (sobre remuneração), 1 (sobre jornada de
trabalho) e 155 (sobre saúde e segurança).
“Lei de Sociedades por Ações Brasileira” significa a Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976, e
suas alterações posteriores feitas periodicamente.
“Dia Útil” significa qualquer dia (excluindo sábados e domingos) no qual os bancos comerciais
em geral estão abertos na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, e Paris, França para
a operação de negócios bancários normais.
“Estatuto Social” significa o estatuto social do Banco em vigor na data deste instrumento e
anexado a este instrumento como Anexo I.
“Cliente” significa cada cliente (inclusive, entre outros, cada Cliente de Alto Risco) do Banco não
sendo uma pessoa física.
“Controle” (inclusive os termos “Controlar”, “Controlada por” e “sob o Controle comum de”)
significa, a respeito de qualquer Pessoa ou grupo de Pessoas (“Pessoa(s) Controladora(s)”), (a) a
titularidade de mais de 50% (cinquenta por cento) das ações com direito a voto dessa Pessoa,
(b) a capacidade, quer seja por meio da propriedade de títulos com direito a voto de outra
Pessoa (“Pessoa Controlada”), por contrato ou de outro modo, para direta ou indiretamente (i)
eleger a maioria do Conselho de Administração dessa Pessoa Controlada, ou (ii) dirigir as
políticas administrativas dessa Pessoa Controlada, ou (c) a propriedade de direitos (quer seja

por contrato ou de outro modo) que conferir à Pessoa Controladora o direito de ter a maioria
dos votos nas assembleias gerais da Pessoa Controlada.
“Padrões Trabalhistas Essenciais” significam as exigências, conforme forem aplicáveis ao Banco,
sobre o trabalho infantil e trabalho forçado, discriminação e liberdade de associação e acordo
coletivo, originadas da Declaração sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT,
adotadas em 1998 e cobrindo: (i) liberdade de associação e o direito a acordo coletivo, (ii) e
eliminação de trabalho forçado ou compulsório, (iii) a abolição de trabalho infantil e (iv) a
eliminação de discriminação no local de trabalho.
“Prática Currupta” significa o seguinte:
- A promessa, oferta ou doção, a um Representante do Governo, direta ou indiretamente, de
uma vantagem indevida de qualquer natureza, para o próprio representante ou outra pessoa
física ou jurídica, para que o representante atue ou deixe de atuar no exercício de seus deveres
oficiais;
- a solicitação ou aceitação por um Representante do Governo, direta ou indiretamente, de uma
vantagem indevida de qualquer natureza, para o próprio representante ou outra pessoa física
ou jurídica, para que o representante atue ou deixe de atuar no exercício de seus deveres oficias.
Ambas as parte entendem que o Banco não é um Representante do Governo e não deverá ser
responsável pela solicitação ou aceitação por um Representante do Governo direta ou
indiretamente, de uma vantagem indevida de qualquer natureza, para o próprio representante
ou outra pessoa física ou jurídica.
“Compromissos de Crédito em Setores Qualificados” significam, no final do ano, o valor em
aberto bruto da exposição de crédito do Banco (registrada ou não em balanços patrimoniais,
excluindo derivativos) em Setores Qualificados.
“Acordo de Acionistas da DEG” significa o acordo de acionistas datado de 9 de setembro de
2011, celebrado entre o Banco, o Acionista do Banco e a DEG – Deutsche Investitions – und
Entwicklungsgesellshaft mbH (“DEG”), e suas alterações e consolidações posteriores feitas
periodicamente.
“Lei Ambiental” significa qualquer lei, norma ou regulamento nacional (inclusive obrigações de
tratados ou convenções internacionais) aplicável em qualquer jurisdição na qual o Banco
conduzir negócios, ou, conforme o contexto vier a exigir, o Cliente pertinente conduzir negócios
que se relacionem a questões ambientais e administração de recursos naturais, promulgada por
seu governo ou autoridades nacionais.
“Reivindicação Socioambiental” significa qualquer reivindicação, processo ou investigação por
uma pessoa a respeito de uma Lei Ambiental ou uma Lei Social ou um contrato socioambiental
entre o Banco e outra pessoa.
“Diretor de Cumprimentos Socioambiental” significa o diretor de operações adequadamente
treinado do Banco, responsável pelo desenvolvimento, implementação e operação práticos e
diários do Sistema de Gestão Socioambiental.

“Lista de Exclusão Socioambiental” significa qualquer operação relacionada no Anexo D.
“Sistema de Gestão Socioambiental” significa a parte do sistema de administração geral do
Banco que inclui as políticas, estruturas organizacionais, atividades de planejamento,
responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos pertinentes para desenvolver,
implementar, atingir, revisar e manter o cumprimento com as exigências socioambientais de
acordo com o presente Acordo, dedicado ao aprimoramento sistemático e estruturado do
desempenho socioambiental, especificamente visando identificar e administrar riscos
socioambientais e oportunidades nos processos de avaliação e administração de empréstimos
e investimentos, satisfatórios para a Investidora:
(a)
garantir o cumprimento com as disposições da Lista de Exclusão Socioambiental;
(b)
avaliar os riscos ambientais, sociais, trabalhistas, de saúde e segurança no trabalho
associados a cada Cliente;
(c)
acordar contratualmente com cada cliente que ele cumprirá as Exigências
Socioambientais;
(d)
verificar, para cada nova operação concedida, se o Cliente cumpre as Exigências
Socioambientais;
(e)
acordar um Plano de Ação Socioambiental de Cliente entre o Banco e cada Cliente que
não cumprir as Exigências Socioambientais, e
(f)
monitorar, avaliar e reportar no mínimo a cada 6 (seis) meses sobre o cumprimento de
cada Cliente com as Exigências Socioambientais e, se aplicável, seu Plano de Ação
Socioambiental de Cliente ou quaisquer outros atos considerados como sendo necessários para
atingir o cumprimento.
“Administrador Socioambiental” significa o diretor sênior do Banco que tiver responsabilidade
de administração, entre outras coisas, para garantir a operação e manutenção adequadas do
Sistema de Gestão Socioambiental.
“Relatório de Monitoramento Socioambiental” significa o relatório de monitoramento
socioambiental na forma acordada entre o Banco e a Investidora.
“Alvarás Socioambientais” significam qualquer alvará, licença, consentimento, aprovação ou
outra autorização ambiental e/ou social exigido (i) para o Banco conduzir seus negócios ou (ii)
um Cliente conduzir seus negócios.
“Exigências Socioambientais” significam:
(i)
a respeito de cada Cliente, todas as Leis Ambientais e Leis Sociais aplicáveis, e
(ii)
a respeito de cada Cliente de Alto Risco, todas as Leis Ambientais, Leis Sociais e Padrões
de Desempenho IFC aplicáveis.
“Lista de Exclusão” significa a lista de setores e atividades proibidos estabelecidos no anexo D.
“Lista de Sanções Financeiras” significam a lista de pessoas, grupos, ou entidades que estão
sujeitas a sanções financeiras das Nações Unidas, da União Europeia ou da França.
Para fins apenas de informação e não em benefício do Banco ou do Acionista do Banco (que não
poderá se basear nas referências relacionadas abaixo e fornecidas pela Investidora):
- Quanto às Nações Unidas, as listas poderão ser consultadas no seguinte endereço:

http://www.un.org/sc/committess/list_compend.shtml
- Quanto à União Europeia, as listas poderão ser consultadas no seguinte endereço:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
- Quanto à França, vide:
http://www.tresor.economie.gouv.fr/4248_Dispositif-National-de-Gel-Terroriste
“Autoridade Governamental” significa qualquer governo, autoridade, agência ou comissão
governamental, regulamentar, administrativa ou fiscal, ou qualquer juízo, tribunal ou órgão
judicial ou arbitral, federal, nacional, estadual, municipal, local ou similar.
“Cliente de Alto Risco” significa cada Cliente ativo nos setores definidos no Anexo C.
“CCI” deverá ter o significado atribuído na Cláusula 9.12(a).
“IFC” significa a International Finance Corporation, organismo internacional estabelecido em
Washington, DC, EUA, por convenção entre seus países membros.
“Padrões de Desempenho da IFC” significam os Padrões de Desempenho da IFC sobre
Sustentabilidade Socioambiental (inclusive os documentos de referência técnica conhecidos
como Diretrizes Ambientais, de Saúde e Segurança do Grupo do Banco Mundial) que podem ser
baixados a partir do website da IFC (http://www.ifc.org/ifcext/envio.nsf/).
“Origem Ilícita” significa obtido por meio da prática de qualquer ofensa declarada conforme
designado no Glossário das 40 Recomendações da Força Tarefa de Ação Financeira (FATF) e
especificamente, entre outros, fraude contra os interesses financeiros das Comunidades
Europeias e Corrupção.
“OIT” significa a organização Internacional do Trabalho, a agência tripartite das Nações Unidas
que reúne governos, empregadores e trabalhadores de seus países membros em ação comum
para promover trabalho decente por todo o mundo.
“Período de Atividade Qualificada Inicial” significa um período de 5 (cinco) anos a contar da data
de vigência do presente Acordo.
“Investidora” deverá ter o significado atribuído no preâmbulo.
“Efeito Prejudicial Substancial” significa qualquer ação judicial ou qualquer ocorrência que possa
afetar de forma prejudicial e substancial (i) a situação comercial ou financeira do Banco ou (ii)
sua imagem e reputação confirmada por elementos tangíveis.
“Patrimônio Líquido” significa o patrimônio líquido consolidado do Banco, conforme divulgado
no mais recente balanço patrimonial consolidado registrado na Comissão de Valores Mobiliários
– CVM brasileira.
“Partes” deverão ter o significado atribuído no preâmbulo.
“Pessoa” significa qualquer Autoridade Governamental ou qualquer pessoa física, firma,
sociedade de pessoas, sociedade por ações, sociedade limitada, joint venture, fundo, sociedade
sem personalidade jurídica ou outra entidade ou organização, que seja ou não uma pessoa
jurídica.
“Compradora” deverá ter o significado atribuído na cláusula 5.1

“Notificação de Venda” deverá ter o significado atribuído na Cláusula 6.2
“Representante do Governo” significa:
- qualquer detentor de cargo legislativo, executivo, administrativo ou judicial nomeado ou
eleito, servindo em nome uma base permanente ou de outro modo, pago ou não pago,
independentemente de classificação;
- qualquer outra pessoa que exercer uma função pública, inclusive uma agência ou sociedade
pública, ou que preste um serviço público.
- qualquer outra pessoa definida como representante do governo de acordo com as leis
nacionais do país do Banco.
“Opção de Venda” deverá ter o significado atribuído na Cláusula 6.1.
“Evento de Opção de Venda” deverá ter o significado atribuído na Cláusula 6.1.
“Preço de Opção de Venda” deverá ter o significado atribuído na Cláusula 6.3.
“Período de Atividade Qualificada” significa, conforme for o caso:
- o Período de Atividade Qualificada Inicial, ou
- o período negociado pelas Partes como uma prorrogação do Período de Atividade Qualificada
Inicial de acordo com as Cláusulas 4.4.1 (e) e 4.4.2 (b).
“Índice de Atividade Qualificada” significa os Compromissos de Crédito em Setores Qualificados
divididos pelo Total de Compromissos de Crédito do Banco.
“Setores Qualificados” significam os setores e sub-setores relacionados no Anexo B.1.
“Ações” significa as ações do capital social do Banco emitidas pelo Banco e detidas pelas Partes
relacionadas no anexo A deste instrumento, todas as quais são vinculadas ao presente Acordo
e estão sujeitas a ele, e também (a) quaisquer ações do capital social do Banco emitidas pelo
Banco e recebidas pelas Partes como resultado de bônus em ações e/ou desdobramentos de
ações ou agrupamento de ações em relação às Ações, ações essas que deverão ser
automaticamente vinculadas ao presente Acordo; e (b) quaisquer ações do capital social do
Banco emitidas pelo Banco ou títulos conversíveis nas ações subscritas pelas Partes como
resultado do exercício de direitos preferências em relação às Ações (ações essas que deverão
ser automaticamente vinculadas ao presente Acordo) exceto as remanescentes. O número de
Ações relacionadas no Anexo A deste Instrumento deverá ser revisado se a atual participação
do Acionista do Banco sempre tenha 50% (cinquenta por cento) mais uma ação ordinária do
capital social com direito a voto do Banco vinculado pelo presente Acordo e sujeito a ele.
“Lei Social” significa:
qualquer lei, norma ou regulamento nacional, a respeito de (i) trabalho, (ii) seguro social, (iii) o
regulamento de relacionamentos industriais (entre o governo, empregadores e funcionários),
(iv) a proteção da saúde e segurança no trabalho, (v) o regulamento de participação pública, (vi)
a proteção e o regulamento da propriedade de direitos de propriedade de terras (formal e
tradicional), bens imóveis e direitos da propriedade intelectual e cultural, (vii) a proteção e
autorização de povos indígenas ou grupos étnicos, (viii) a proteção, restauração e promoção de
herança cultural, (ix) todas as outras leis, normas e regulamentos que preveem a proteção de
funcionários e cidadãos;

- os termos e padrões estabelecidos em qualquer convenção da OIT assinada e ratificada pelo
país, desde que sua implementação não leve a uma violação das leis e regulamentos brasileiros
bem como dos Padrões Trabalhistas Essenciais e Termos Básicos e Condições de Emprego; e
- os termos e padrões previstos em qualquer tratado, convenção ou compromisso das Nações
Unidas sobre direitos humanos assinado e ratificado pelo Brasil, desde que sua implementação
não leve a uma violação das leis e regulamentos brasileiros.
“Contrato de Subscrição” deverá ter o significado atribuído no preâmbulo.
“Direito Tag-Along” deverá ter o significado atribuído na Cláusula V.
“Total de Compromissos de Crédito” significa, no final do ano, o valor pendente bruto total da
exposição de crédito do Banco (registrado ou não nos balanços patrimoniais, excluindo
derivativos) em uma base consolidada.
“Total das Receitas de Atividade de Crédito” significa, no final do ano, o valor das receitas (ou
seja, juros concebidos, mais taxas e comissões líquidas, menos juros pagos para o financiamento
da carteira de crédito, mais provisionamento líquido para perdas em empréstimo) concebidas
pelo Banco durante o ano para as atividades de crédito.
“Total de Receitas do Banco” significa o lucro bruto da intermediação financeira do Banco,
conforme determinado em conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos no
Brasil (BR GAAP) em uma base consolidada.
“Documentos da Transação” significam o presente Acordo, o Contrato de Subscrição, o Contrato
de Opção de Venda (conforme definido no Contrato de Subscrição) e qualquer outro documento
relacionado à operação prevista neste instrumento e nos referidos documentos.
“Transferência” (inclusive, com os significados correlativos, os termos “Transferir”,
“Transferindo” e “Transferido”) significa qualquer transferência, venda, cessão (inclusive cessão
de direitos preferenciais), permuta, doação ou outra alienação de qualquer tipo, voluntária ou
involuntária, contingente ou não contingente, inclusive qualquer transferência, venda, cessão,
permuta, doação ou outra alienação de qualquer tipo que resultar da execução de qualquer
penhor, hipoteca, concessão de direito de garantia ou ônus, ou a respeito de qualquer
incorporação, consolidação, reestruturação, fusão, emissão de títulos ou outra operação que
tenha um efeito similar.
“Notificação de Transferência” deverá ter o significado atribuído na Cláusula 5.1.
1.2

Normas de Interpretação.

1.2.1 Todas as referências a artigo, cláusula, item e anexo usadas no presente Acordo são os
artigos, cláusulas, itens e anexos do presente Acordo, a menos que seja especificado de outro
modo. Os anexos e apensos do presente Acordo constituem parte do presente Acordo e são
incorporados a este instrumento para todos os fins.
1.2.2 Se um termo for definido como categoria gramatical (tal como um substantivo), ele deverá
ter um significado correspondente quando usado como outra categoria gramatical (tal como um
verbo). Os termos definidos no singular têm os significados correspondentes no plural, e viceversa. A menos que o contexto do presente Acordo exija claramente de outro modo, as palavras
com significado no gênero masculino deverão incluir o feminino e vice-versa. O termo “inclui”
ou “inclusive” deverá significar “inclusive, entre outros.” As palavras “deste instrumento”,

“neste ato”, “por este instrumento”, “neste instrumento”, “nos termos deste instrumento” e
palavras de significado similar, quando usadas no presente Acordo, deverão se referir ao
presente Acordo como um todo e não a qualquer cláusula ou artigo específico no qual essas
palavras aparecerem. As expressões “a data do presente Acordo”, “data deste instrumento” e
termos de significado similar, a menos que o contexto exija de outro modo, deverão ser
considerados uma referência à data prevista no parágrafo de abertura do presente Acordo.
1.2.3 Os títulos do presente Acordo se destinam apenas à conveniência e não deverão ser
considerados uma parte do presente Acordo, ou afetar a interpretação de qualquer disposição
do presente Acordo.
CLÁUSULA II
GOVERNANÇA CORPORATIVA
2.1
Administração. O Banco deverá ser administrado por um Conselho de Administração e
uma Diretoria, ambos os quais deverão ser compostos e deverão operar de acordo com as
disposições do Estatuto Social do Banco e o presente Acordo.
CLÁUSULA III
POLÍTICA DE DIVIDENDOS
3.1 Dividendos Obrigatórios. As Partes deverão ter o direito de receber dividendos obrigatórios
no valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido anual do Banco ajustado
de acordo com o Artigo 202 da Lei de Sociedades por Ações Brasileira.
CLÁUSULA IV
AVENÇAS
4.1

Cumprimento Ambiental, Social e de Saúde e Segurança.

4.1.1 O Banco deverá, em todos os momentos, envidar seus melhores esforços para conduzir
seus negócios e operações com a devida atenção aos fatores ambientais e sociais.
4.1.2 O Banco deverá cumprir totalmente a Lei Ambiental e a Lei Social, exceto quando o não
cumprimento não for razoavelmente provável que resulte em um Efeito Prejudicial Substancial.
4.1.3 As Partes e o Banco deverão providenciar para que o Banco, a contar da data deste
instrumento, não invista, ou conceda empréstimos, financiamento, investimentos ou outro
suporte para clientes envolvidos em qualquer um dos setores ou atividades contidos na Lista de
Exclusão Socioambiental.
4.1.4 O Banco deverá manter adicionalmente e aprimorar um Sistema de Gestão
Socioambiental satisfatório para a Investidora.
4.1.5 O Banco deverá nomear um membro da alta administração para ser responsável pelas
questões socioambientais (Administrador Socioambiental) e um Diretor de Cumprimento
Socioambiental adequadamente treinado. O Banco deverá notificar imediatamente a
Investidora se essas pessoas forem substituídas.
4.1.6 O Banco deverá informar a Investidora por escrito assim que for razoavelmente possível
ao tomar conhecimento de qualquer Reivindicação Socioambiental que estiver sendo proposta
contra ele.

4.1.7 O Banco deverá fornecer para a Investidora anualmente e no máximo 90 (noventa) dias
após o final do exercício financeiro um relatório socioambiental, conforme apresentado no
Anexo E.
4.2.
Inexistência de Pagamentos Inadequados ou Ilegais. O Banco não deverá oferecer ou
conceder de forma corrupta ou ilegal, ou solicitar que uma Pessoa ofereça ou conceda de forma
corrupta ou ilegal, em nome do Banco, qualquer coisa de valor para: (i) qualquer representante
de uma Autoridade Governamental, qualquer partido político ou respectivo representante, ou
qualquer candidato a cargo político; (ii) qualquer membro de qualquer Autoridade
Governamental; ou (iii) qualquer outra Pessoa em qualquer referido caso, se souber, ou tiver
motivo para saber, que todo ou uma parte desse dinheiro ou coisa de valor pode ser oferecido,
concedido ou prometido, direta ou indiretamente, para qualquer representante ou funcionário
de uma Autoridade Governamental ou candidato a cargo político para o seguinte fim: (x)
influenciar qualquer ato ou decisão dessa Pessoa, em sua capacidade oficial, inclusive uma
decisão de não cumprir sua função oficial; (y) induzir essa Pessoa a usar sua influência com
qualquer Autoridade Governamental para afetar ou influenciar qualquer ato ou decisão dessa
Autoridade Governamental para auxiliar o Banco, ou suas Subsidiárias na obtenção ou
manutenção de negócios para, ou com, qualquer Autoridade Governamental; ou (z) quando
esse pagamento constituir um suborno, propina ou pagamento ilegal ou inadequado para
auxiliar o Banco, ou suas Subsidiárias na obtenção ou manutenção de negócios para, ou com, ou
dirigir negócios para, qualquer Pessoa.
4.2.1
Procedimentos de AML/CFT. O Banco se compromete a manter e cumprir seus
procedimentos e controles de AML/CFT e adaptar esses procedimentos para ser consistente
com as recomendações da FATF.
O Banco deverá permitir que a Investidora verifique ou providencie para que sejam verificados
os resultados da implementação pelo Banco de seus procedimentos e diligências de AML/CFT.
O Banco se compromete a verificar se os procedimentos e controles internos de AML/CFT de
seus clientes estão em cumprimento com as recomendações da FAFT.
4.2.2. Origem ilícita. O Banco garante que seus fundos não serão de Origem Ilícita.
4.2.3 Práticas Corruptas. O Banco se compromete a não praticar ou cometer nenhuma Prática
Corrupta a respeito das operações e atividades do Banco.
4.2.4 Embargo. O Banco se compromete a não investir em nenhum setor sob embargo:
(a)

das Nações Unidas,

(b)

da União Europeia, ou

(c)

da França.

4.2..5 Listas de Sanções Financeiras. O Banco se compromete a não celebrar nenhum
relacionamento comercial com qualquer pessoa, grupo ou entidade que esteja relacionada em
qualquer uma das Listas de Sanções Financeiras.
4.2.6 Informações sobre os acionistas do Banco. O Banco se compromete a fornecer à
Investidora, mediante sua solicitação, todas as informações a respeito da identidade de cada um
dos acionistas do Banco detentores, direta ou indiretamente, de 15% (quinze por cento) ou mais
de seu capital social.

4.2.7 Acionista adicional do Banco. O Banco deverá notificar a Investidora, assim que for
possível, se um acionista adicional detiver, direta ou indiretamente, 5% (cinco por cento) ou
mais das ações emitidas do Banco. Essa notificação poderá ser feita por e-mail para o seguinte
endereço: afdsaopaulo@adf.fr, desde que a linha de assunto do e-mail seja explícita e inclua as
palavras “urgente” e “Banco Pine”.
4.2.8 No caso de qualquer pagamento ser exigido a ser feito pelo Banco para a Investidora de
acordo com o presente Acordo, o Banco deverá garantir ele solicitará ao banco responsável pela
transferência dos valores para a Investidora o fornecimento, de forma abrangente, e na mesma
ordem, das seguintes informações em mensagens de transferência eletrônica SWIFT MT 202 e
protocolo 103:
(a)

o nome, endereço, e número de conta do remetente (campo SWIFT n° 50);

(b)

o nome do banco do remetente (campo SWIFT n°52);

(c) o motivo para o pagamento (inclusive uma referência ao presente Acordo) (campo SWIFT
n° 70).
4.3
Compromisso de Apresentação de Relatórios. O Banco deverá fornecer à Investidora,
anualmente e no mínimo 3 (três) meses após o final do exercício fiscal, um relatório sobre sua
atividade no formato previsto no Anexo B.2.
4.4.

Avenças Adicionais.

4.4.1 O Banco deverá:
(a)
garantir a aplicação dos valores de subscrição e/ou aquisição recebidos da Investidora de
acordo com o Contrato de Subscrição, em conformidade com o objeto social do Banco;
(b)
autorizar seus auditores a se comunicarem diretamente com a Investidora a respeito das
demonstrações financeiras publicamente disponíveis do Banco, unicamente para esclarecer
dúvidas específicas sobre essas demonstrações financeiras;
(c)
em 10 (dez) dias após a assinatura do presente Acordo ou de qualquer respectiva
alteração, registrar o presente Acordo, ou qualquer referida alteração, conforme for aplicável,
juntamente com sua tradução juramentada pertinente para o idioma português, no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos competente da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e
fornecer imediatamente em seguida o comprovante de quaisquer referidos registros em modelo
e teor razoavelmente satisfatórios para a Investidora. Todas as despesas incorridas a respeito
dessa tradução juramentada e com esses registros deverão ser pagas pelo Banco;
(d)
informar a Investidora por meio de uma notificação por escrito imediatamente mediante
a ocorrência de um Evento de Opção de Venda;
(e)
no mínimo 90 (noventa) dias antes do vencimento do Período de Atividade Qualificada
Inicial, entrar em discussões com a Investidora e o Acionista do Banco para (i) prorrogar o
Período de Atividade Qualificada por um período adicional de 5 (cinco) anos, ou (ii) renegociar
a Cláusula 6.1 (g) de boa fé.
4.4.2 O Acionista do Banco deverá:
(a)
informar a Investidora por meio de uma notificação por escrito imediatamente mediante
a ocorrência de um Evento de Opção de Venda.

(b)
no mínimo 90 (noventa) dias antes do vencimento do Período de Atividade Qualificada
Inicial, entrar em discussões com a Investidora e o Banco para (i) prorrogar o Período de
Atividade Qualificada por um período adicional de 5 (cinco) anos, ou (ii) renegociar a Cláusula
6.1 (g) de boa fé.
CLÁSULA V
DIREITOS TAG-ALONG
5.1
Notificação de Transferência. No caso de o Acionista do Banco propor a Transferência de
todas ou parte de suas Ações vinculadas ao presente Acordo para qualquer terceiro (um
“Comprador”) que não for uma Transferência Autorizada, o Acionista do Banco deverá, como
uma condição precedente para essa transferência, entregar à Investidora uma notificação
(“Notificação de Transferência”) sobre essa venda, sendo que essa notificação deverá especificar
com detalhes razoáveis: (a) o número total de Ações oferecidas a serem Transferidas ao
Comprador, (b) a contraprestação em dinheiro por Ação a ser recebida pelo Acionista do Banco,
(c) a identidade do Comprador em potencial, (d) quaisquer outros termos e condições
substanciais da Transferência proposta, (e) a data prevista da Transferência proposta e (f) que a
Investidora deverá ter o direito (“Direito Tag-Along”) de optar por vender sua parcela
proporcional de Ações a serem Transferidas para o Comprador ao mesmo preço por Ação e de
acordo com os mesmos termos que o Acionista do Banco.
5.2.
Notificação de Exercício. A Investidora deverá ter o direito, mas não a obrigação, de
participar dessa venda e poderá optar por participar de uma venda contemplada por meio da
entrega de uma notificação por escrito ao Acionista do Banco em 30 (trinta) dias após seu
recebimento da Notificação de Transferência. Se a Investidora não responder dentro desse
período de 30 (trinta) dias, essa omissão deverá ser considerada como uma opção de não
participar da venda.
5.3
Exercício de Direito Tag-Along. Se a Investidora optar por participar da venda, a
Investidora deverá ter o direito de transferir na venda proposta, ao mesmo preço e de acordo
com os mesmos termos que o Acionista do Banco, um número de Ações igual à mesma
proporção de Ações que o Acionista do Banco estiver vendendo. Caso o comprador se recuse a
adquirir todas as Ações da Investidora de acordo com o exercício de seu Direito Tag-Along, as
negociações para a operação concluída com o Comprador deverão ser encerradas e o Banco não
deverá registrar nenhuma Transferência de nenhuma Ação para o Comprador.
5.4.
Transferência para Terceiros. Observando-se a conformidade com esta Cláusula V, o
Acionista do Banco deverá ter o direito, por um período de 60 (sessenta) dias após o vencimento
do período de 30 dias previsto na Cláusula 5.2, de Transferir as Ações objeto da Notificação de
Transferência para o Comprador a um preço de no máximo o preço contido na Notificação de
Transferência, e de outro modo de acordo com termos e condições não mais favoráveis para o
Acionista do Banco do que aqueles nela previstos; ficando acordado que, após o final do período
de 60 dias mencionado nesta Cláusula 5.4, o Acionista do Banco não deverá efetuar nenhuma
Transferência de Ações sem começar novamente os procedimentos previstos nesta Cláusula V.
5.5 Transferências Autorizadas. O Acionista do Banco não deverá ser restringido de Transferir
suas Ações para: (a) qualquer sociedade detida 100% por ele, direta ou indiretamente; e (b) o
cônjuge (mas não ex-cônjuge) e descendentes (quer sejam naturais ou adotados) e qualquer
fundo unicamente em benefício do Acionista do Banco e/ou qualquer cônjuge desse Acionista
do Banco (mas não um ex-cônjuge) e/ou descendentes (quer sejam naturais ou

adotados);ficando ressalvado que, em todos esses casos, o comprador das Ações deverá se
tornar parte do presente Acordo.
5.6 Interpretação das Normas de Tag Along. As Partes, neste ato, concordam que os quadros
previstos no Anexo F do presente Acordo descrevem de forma correta o mecanismo dos direitos
tag along redigidos nesta Cláusula V, e deverão ser usados como uma referência somente no
caso de ser necessário para interpretar as normas de tag along previstas no presente Acordo.
5.7
Direitos Tag Along Adicionais. As normas de interpretação de tag along, mencionadas na
Cláusula 5.6 acima somente serão aplicáveis na medida em que o Acordo de Acionistas da DEG
for interpretado da mesma forma. Portanto, se, por qualquer motivo, a DEG exercer seus
direitos tag along em condições mais favoráveis, as normas de interpretação descritas na
Cláusula 5.6 deverão ser desconsideradas e as condições aplicáveis ao direito tag along da DEG
serão aplicáveis ao direito tag along da Investidora (e a interpretação aplicada no Acordo de
Acionistas da DEG deverá ser usada como uma referência para interpretar a intenção das Partes
de acordo com o presente Acordo).
Para evitar dúvida, é a intenção das Partes que a Investidora mantenha os mesmos direitos tag
along concedidos à DEG, e nenhuma disposição do presente Acordo ou de qualquer outro
documento deverá ser usada para diminuir os direitos que a DEG ou a Investidora teria se a
Investidora tivesse assinado um acordo de acionistas refletindo os termos e condições exatos
previstos no Acordo de Acionistas da DEG.
CLÁUSULA VI
OPÇÃO DE VENDA
6.1

Opção de Venda.

A Investidora tem o direito de vender suas Ações (detidas na época do Evento de Opção de
Venda) ao Acionista do Banco e de exigir que o Acionista do Banco compre essas Ações (a “Opção
de Venda”), de acordo com os termos e condições previstos nesta Cláusula VI, mediante a
ocorrência de um dos seguintes eventos (“Evento de Opção de Venda”):
(a) Qualquer declaração falsa substancial pelo Banco ou pelo Acionista do Banco nos
Documentos da Transação;
(b) dissolução ou liquidação voluntária ou involuntária, ou qualquer pedido de falência que não
for indeferido em 30 (trinta) dias, que tiver sido causado por atos ou decisões não publicamente
disponíveis ou divulgados à Investidora;
(c) rescisão, suspenção, alteração, violação da autorização para o Banco conduzir seus negócios,
causada por negligência ou violação pelo Banco, que tenha um efeito prejudicial substancial nos
negócios do Banco;
(d) qualquer alteração ao Estatuto Social do Banco para alterar o objeto do Banco;
(e) se o Banco autorizar ou celebrar qualquer acordo para a alienação ou o gravame de ativos
substanciais representando 25% (vinte e cinco por cento) do Patrimônio Líquido do Banco, quer
seja em uma ou uma série de operações, exceto (i) a venda de carteiras de empréstimos no
curso normal das atividades de captação de fundos conduzidos pelo Banco, (ii) a venda de ativos
recebidos pelo Banco como resultado de pagamento de uma dívida, execução de uma garantia
ou retomada de posse e (iii) qualquer outra venda de ativos no curso normal dos negócios do

Banco, exceto quando puder ser razoavelmente esperado que essa venda cause um Efeito
Prejudicial Substancial;
(f) se o Banco não cumprir qualquer uma das avenças previstas na Cláusula IV acima, desde que,
no caso das Cláusulas 4.1.1 e 4.1.2, essa omissão tenha um Efeito Prejudicial Substancial; e
(g) se, durante o Período de Atividade Qualificada, o Índice de Atividade Qualificada for
rigorosamente inferior a 35% (trinta e cinco por cento) e não revertido em um período de 6
(seis) meses, ficando expressamente acordado que:
a. o limite mencionado acima é aplicável enquanto o Total das Receitas de Atividade de Crédito
for rigorosamente superior a 50% (cinquenta por cento) do Total de Receitas do Banco; e
b. se o Total das Receitas de Atividade de Crédito for inferior a 50% (cinquenta por cento) do
Total de Receitas do Banco, o Banco e a Investidora deverão negociar de boa-fé para determinar
um índice revisado.
(h) se, no vencimento do Período de Atividade Qualificada, nenhum acordo tiver sido obtido
entre as Partes de acordo com a Cláusula 4.4.1 (e) e/ou 4.4.2 (b).
6.2 Exercício da Opção de Venda. A investidora poderá exercer a Opção de Venda a respeito de
todas, no mínimo todas, as Ações detidas pela Investidora por meio de entrega de uma
notificação ao Acionista do Banco (“Notificação de Venda”) em 45 (quarenta e cinco) dias a
contar do conhecimento da ocorrência do Evento de Opção de Venda, e na falta desta a
Investidora deverá ser considerada como tendo renunciado à sua Opção de Venda a respeito
desse Evento de Opção de Venda.
6.3 Pagamento do Preço de Opção de Venda. Mediante o recebimento da Notificação de Venda,
o Acionista do Banco deverá tomar todas as providências necessárias para pagar, no 30°
(trigésimo) Dia Útil após o recebimento da Notificação de Venda, um valor, em Dólares, em
fundos imediatamente disponíveis, igual ao preço total pago pelas Ações no momento de sua
subscrição (“ Preço de Opção de Venda”).
6.4 Transferência de Ações. Mediante o recebimento do Preço de Opção de Venda, conforme
especificado neste instrumento, a Investidora deverá transferir a titularidade de Ações que
forem objeto da Opção de Venda para o Acionista do Banco, isentas de qualquer gravame ou
ônus.
6.5 Opção de Venda Adicional. Se o Evento de Opção de Venda descrito na Cláusula 6.1 (h)
ocorrer e nenhuma Notificação de Venda tiver sido enviada pela Investidora dentro do prazo
previsto na Cláusula 6.2, a Investidora deverá ter o direito, no último mês de um período de 2
(dois) anos após a ocorrência do Evento de Opção de Venda descrito na Cláusula 6.1 (h), de
vender suas Ações (detidas na época da ocorrência do Evento de Opção de Venda descrito na
Cláusula 6.1 (h)) ao Acionista do Banco e exigir que o Acionista do Banco compre essas Ações
por meio da entrega de uma notificação ao Acionista do Banco (“Notificação de Venda
Adicional”). Mediante o recebimento da Notificação de Venda Adicional, o Acionista do Banco
deverá tomar todas as providências necessárias para pagar, no 30° (trigésimo) Dia Útil após o
recebimento da Notificação de Venda Adicional, um valor, em Dólares, em fundos
imediatamente disponíveis, igual ao menor entre (i) o Preço de Opção de Venda e (ii) o valor de
mercado das Ações, calculado com base na cotação na bolsa de valores das Ações Preferenciais
vigente 2 (dois) Dias Úteis imediatamente antes da data na qual a Notificação de Venda Adicional
foi enviada pela Investidora.
Cláusula VII
EXECUÇÃO ESPECÍFICA

7.1 O não cumprimento de qualquer uma das obrigações previstas neste instrumento deverá
sujeitar a Parte inadimplente aos recursos jurídicos disponíveis que permitam a execução
específica da obrigação não cumprida. No caso de a execução específica não estar disponível e
não haver nenhum recurso jurídico que preveja um resultado prático similar ao cumprimento
da obrigação não cumprida, fica, neste ato, acordado que a indenização pelas perdas incorridas
como resultado do inadimplemento não constituirá uma forma de reparo da adequada.
CLÁUSULA VIII
VIGÊNCIA
8.1 O presente Acordo deverá permanecer em pleno vigor e efeito (a) por um prazo de 7 (sete)
anos a contar da data de aprovação pelo Banco Central do Brasil do aumento de capital
relacionado ao Contrato de Subscrição e da emissão correspondente das ações relacionadas a
ele, ou (b) enquanto a Investidora detiver no mínimo 70% (setenta por cento) das Ações
adquiridas pela Investidora de acordo com o Contrato de Subscrição, o que ocorrer primeiro.
8.2 No caso de o presente Acordo ser rescindido antes do período determinado na Cláusula 6.5,
o direito e a obrigação previstos nele subsistirão a essa rescisão até que eles sejam cumpridos
pelas Partes.
CLÁUSULA IX
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

9.1 Notificações. Todas as notificações a respeito do presente Acordo deverão ser feitas por
escrito, por carta, fax ou quaisquer outros meios com comprovante de recebimento, nos
endereços indicados abaixo, aos cuidados das pessoas indicadas abaixo, ou conforme
especificado de outro modo por uma parte para a outra parte, por notificação por escrito:
I. Se para a Investidora:
Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique S.A. (PROPARCO)
151 rue Saint Honoré
75001 Paris
França
Fax: + 33 1 53 44 38 38
A/C: Responsable de la Division Banques er Marchés Financiers de PROPARCO com cópia para o
seguinte endereço de e-mail: afdsaopaulo@afd.fr
com cópia para:
TozziniFreire Advogados
Rua Borges Lagoa, 1328
São Paulo, São Paulo, Brasil
A/C: Sr. Antonio Felix de Araujo Cintra
II. Se para o Acionista do Banco:

Avenida das Nações Unidas, 8.501, 30° andar
São Paulo, São Paulo, Brasil
Fax: + 55 11 3372-5401
com cópia para:
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3144, 11° andar
São Paulo, São Paulo, Brasil
A/C: Sr. Nei Zelmanovits / Sra. Eliana Chimenti
III. Se para o Banco:
Avenida das Nações Unidas, 8.501, 30° andar
São Paulo, São Paulo, Brasil
Fax: + 55 11 3372-5401
A/C: Sr. Jefferson Dias Miceli
com cópia para:
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3144, 11° andar
São Paulo, São Paulo, Brasil
At.: Sr. Nei Zelmanovits / Sra. Eliana Chimenti
9.1.1 Todas as notificações entregues de acordo com esta Cláusula 9.1 deverão ser consideradas
como tendo sido entregues na data de seu recebimento pelo destinatário no endereço correto,
exceto no caso de notificações por carta com recebimento de entrega ou por fax que forem
recebidos após o encerramento do horário comercial, que deverão ser consideradas como tendo
sido recebidas no Dia Útil imediatamente subsequente.
9.2. Renúncia. Nenhuma renúncia por qualquer Parte de qualquer termo ou disposição do
presente Acordo ou de qualquer inadimplemento em seus termos deverá afetar os direitos
dessa Parte de posteriormente executar esse termo ou disposição ou exercer qualquer direito
ou recurso jurídico no caso de qualquer outro inadimplemento, de acordo com os termos das
leis aplicáveis.
9.3. Cumprimento de Obrigações. As obrigações assumidas no presente Acordo são irrevogáveis
e incondicionais. As Partes se comprometem a cumprir e providenciar para que outros cumpram
todas as obrigações previstas neste instrumento, e reconhecem que quaisquer atos praticados
ou medidas tomadas pelas Partes ou por terceiros em violação ao presente Acordo ou em
violação às disposições previstas neste instrumento são nulos e inválidos entre eles, o Banco e
qualquer terceiro.
9.4. Sucessores e Cessionárias. O presente Acordo deverá ser vinculativo e deverá vigorar em
benefício do Banco, das Partes e de seus respectivos sucessores de qualquer tipo. A menos que
seja previsto de outro modo por todas as Partes, e exceto as Transferências Autorizadas, um
novo acionista do Banco, sem ser um sucessor de forma alguma de uma das Partes, não será
considerado parte do presente Acordo e não deverá ter os direitos previstos neste instrumento.

A menos que seja previsto de outro modo neste instrumento, ou acordado por todas as Partes
por escrito, o presente Acordo e todos os seus direitos e obrigações não deverão ser cedidos a
nenhum terceiro.
9.5. Acordo Integral. O presente Acordo é o acordo integral entre as Partes contratantes a
respeito do objeto deste instrumento e substitui, na data deste instrumento, qualquer outro
contrato, acordo, promessa, compromisso, carta ou qualquer outra forma de contrato,
comunicação ou obrigação, quer seja verbal ou por escrito, por qualquer Parte (ou qualquer
respectivo representante) a respeito das questões cobertas no presente Acordo.
9.6. Parte Interveniente. O Banco assina o presente Acordo na capacidade de parte
interveniente, e reconhece, neste ato, todos os seus termos, e aceita, e concorda em cumprir,
todas as suas obrigações previstas neste instrumento.
9.7. Validade e Arquivo. O presente Acordo somente será válido mediante sua homologação
pelo Banco Central do Brasil e, subsequentemente, deverá ser arquivado na sede do Banco, que
deverá cumpri-lo de acordo com as disposições da Lei de Sociedades por Ações Brasileira. As
Partes e o Banco deverão tomar todas as medidas para registrar, nos livros e registros
adequados do Banco, e do agente de escrituração do Banco, as restrições sobre a Transferência
de Ações e outras obrigações resultantes do presente Acordo e as informações que as Ações e
todos os seus direitos estão vinculados pelo presente Acordo, e sujeito a eles.
9.8. Preponderância do presente Acordo. As disposições do presente Acordo deverão prevalecer
sobre as disposições de qualquer acordo de acionistas não submetido à aprovação do Banco
Central do Brasil.
9.9. Independência das Disposições Contratuais. A invalidade, total ou parcial, de qualquer
Cláusula do presente Acordo não deverá afetar as outras Cláusulas, que deverão continuar a ser
válidas e em vigor até o cumprimento completo, pelas Partes, de todas as suas obrigações
previstas no presente Acordo. No caso de qualquer referida invalidade, as Partes, neste ato, se
comprometem a negociar, no menor período possível, em substituição da cláusula invalidada, a
inclusão neste Acordo de Acionistas de termos e condições válidos que reflitam os termos e
condições da cláusula invalidada, considerando a intenção e a finalidade das Partes na época da
negociação da cláusula invalidada e o contexto no qual ela aparecer.
9.10. Confidencialidade. Cada uma das Partes contraentes deverá manter a confidencialidade
de quaisquer informações recebidas da outra Parte e/ou do Banco, inclusive, entre outros, todos
os dados e informações obtidos por qualquer um deles de acordo com o presente Acordo,
exceto as informações públicas. Não obstante o mencionado acima, a respeito do Banco,
qualquer Parte poderá divulgar determinadas informações financeiras e outros registros,
documentos societários pertinentes e documentos relacionados aos negócios de qualquer
membro do Banco, na medida em que for razoavelmente necessário, para qualquer comprador
em potencial das Ações dessa Parte, e para qualquer respectivo funcionário, diretor, advogado,
contador ou outro representante, ficando ressalvado que essa Parte deverá providenciar para
que o comprador em potencial e o funcionário, diretor, advogado, contador ou outro
representante celebre um contrato de confidencialidade em conformidade com as disposições
desta Cláusula 9.10.
9.11 Leis Aplicáveis. O presente Acordo deverá ser regido e interpretado de acordo com as leis
do Brasil.
9.12 Arbitragem. Exceto quando tiver ocorrido um inadimplemento que permita que uma parte
instaure processos de cobrança judicial sumária de acordo com as leis brasileiras (“execução
judicial”), qualquer controvérsia a respeito ou decorrente do presente Acordo deverá ser
resolvida por arbitragem, de acordo com as seguintes disposições:

(a) A arbitragem deverá ser submetida ao Tribunal de Arbitragem Internacional da Câmara de
Comércio Internacional (“CCI”) de acordo com as Normas de Arbitragem da CCI (“Normas”)
vigentes no início da arbitragem. Se as Normas não preverem qualquer aspecto processual, elas
deverão ser complementadas pelas disposições pertinentes da Lei Federal n° 9.307, de 23 de
setembro de 1996.
(b) A controvérsia deverá ser decidida por um Tribunal Arbitral composto de 3 (três) árbitros. O
Acionista do Banco e o Banco deverão nomear coletivamente 1 (um) árbitro, e a Investidora
deverá nomear 1 (um) árbitro, e os 2 (dois) árbitros deverão, por acordo mútuo e em 10 (dez)
dias, nomear o terceiro árbitro que deverá agir como presidente do Tribunal Arbitral. Mediante
o vencimento do período de 10 (dez) dias mencionado e no caso de os árbitros nomeados pela
Partes não chegarem a um acordo para a nomeação do terceiro árbitro, que deverá agir na
qualidade de presidente, esse terceiro árbitro deverá ser nomeado de acordo com as Normas.
(c) A arbitragem será realizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, República
Federativa do Brasil. O processo de arbitragem deverá ser realizado no idioma inglês. O Tribunal
Arbitral deverá ser autorizado a resolver todas e quaisquer controvérsias em relação à
controvérsia, inclusive questões complementares, e deverá ter poderes para emitir quaisquer
determinações necessárias para as partes, inclusive liminares e medidas cautelares antes de
uma decisão final. Os árbitros não são autorizados a agir como compositeur amigável ou decidir
ex aequo et bono.
(d) Cada Parte mantém o direito de requerer assistência judicial: (a) para obter medidas
provisórias para a proteção de direitos antes da instituição da arbitragem, e qualquer referido
ato não deverá ser interpretado como uma renúncia à arbitragem como o único meio de solução
de controvérsias escolhido pelas Partes, (b) para executar qualquer decisão do Tribunal Arbitral,
inclusive a Sentença Arbitral, e (c) para requerer a anulação da Sentença Arbitral, quando
permitido por lei. No caso de as Partes requererem assistência judicial nas circunstâncias
previstas acima, os Tribunais da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, República Federativa
do Brasil, terão competência.
(e) O Tribunal Arbitral deverá proferir sua decisão em 12 (doze) meses a contar da instauração
do processo de arbitragem. Esse prazo poderá ser prorrogado por até 6 (seis) meses pelo Arbitral
Tribunal, desde que ele seja justificado.
(f) As despesas, custos e honorários advocatícios deverão ser arcados pelas Partes conforme
determinado pelo Tribunal Arbitral.
(g) As Partes deverão manter a confidencialidade de todas e cada uma das informações a
respeito da arbitragem.
9.13 Idioma. O presente Acordo deverá ser traduzido para o português. No caso de um conflito
entre as versões em português e inglês do presente Acordo, a versão em inglês deverá
prevalecer.
9.14 Vias. O presente Acordo poderá ser assinado em qualquer número de vias, sendo que cada
uma deverá ser considerada um original, porém, todas deverão constituir um único e mesmo
instrumento.
E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, as Partes, juntamente com o Banco,
providenciaram para que seus respectivos representantes devidamente autorizados assinassem
o presente Acordo de Acionistas em 3 (três) vias de forma e teor idênticos, para um único efeito,
e na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2013
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Testemunhas:
1. (ass)

2. (ass)

Nome: (ilegível) Cessac

Nome: (ilegível) Cessac

RG:

RG: 20.486.269-3

CPF/MF:

CPF/MF: 140.487.998-60

Data: 04/02/2013

Data: 21/02/2013

ANEXO A

AÇÕES VINCULADAS PELO ACORDO DE ACIONISTAS E SUJEITAS A ELE
Acionista
Noberto Nogueira Pinheiro
Societe de Promotion et de
Participation pour la Cooperation
Economique S.A. (PROPARCO)

Ações Ordinárias
29.222.446(*)

Ações Preferenciais
1.887.605(*)

(*) O número de Ações detidas pelas Partes e relacionadas neste instrumento deverá ser revisado periodicamente
para incluir todas as Ações adicionais vinculadas pelo presente Acordo, e sujeitas e ele, e, no caso de participação
anual do Acionista do Banco no capital social do Banco ser diluída por qualquer motivo, para garantir que o
Acionista do Banco sempre tenha 50% (cinquenta por cento) mais uma ação ordinária do capital social com direito
a voto do Banco vinculada pelo presente Acordo, e sujeita a ele.

ANEXO B.1
LISTA DE SETORES QUALIFICADOS
Lista de Setores Qualificados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Produção e transformação de cana de açúcar
Agricultura, exceto a produção dos itens constantes na lista de exclusões
Produção, transporte e distribuição de energia renovável
Construção de usinas de energia elétrica renovável
Empresas exportadoras de produtos agrícolas
Transporte coletivo urbano (bondes etc.)
Processamento e distribuição de alimentos
Produção ou transformação de carne
Microfinanças
Hospitais e clinicas (exceto cirurgia plástica), e escolas
Água e saneamento
Tratamento de esgotos

ANEXO B.2
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Período: De:
Até:
Detalhamento da receita total por linha de negócio
Total das Receitas de Atividades de Crédito
Total das receitas de hedge (1)
Total das receitas de finanças corporativas
Total das receitas de tesouraria, gestão de ativo e passivos, “proprietary trading”
Total de outras receitas
Total de Receitas do Banco

Total das Receitas de Atividades de Crédito em relação ao Total de Receitas do Banco
Detalhamento da receita de cada linha de negócio
Atividade de crédito
Valor
Valor do
em
principal
aberto desembol
no final
sado
do
durante o
período
período
Setores
qualificados

Produção
e
transformação de
cana de açúcar
Agricultura,
exceto
a
produção
dos
itens constantes
na
lista
de
exclusões.
Produção,
transporte
e
distribuição
de
energia renovável
Construção
de
usinas de energia
elétrica renovável
Empresas
exportadoras de
produtos
agrícolas
Transporte
coletivo urbano
(bondes etc.)
Processamento e
distribuição
de
alimentos
Produção
ou
transformação de
carne
Microfinanças
Hospitais
e
clínicas (exceto
cirurgia plástica),
e escolas
Água
e
saneamento
Tratamento
de
esgotos
Setores não Infraestrutura (2)
qualificados
Construção (2)

Hedging
Valor
nominal no
final do
período

Finanças Corporativas
Valor dos
Receitas
negócios
geradas
realizados
durante o
durante o
período
período

Comércio exterior
(2)
Transporte
e
logística (2)
Serviços
especializados
Metais
e
Mineração
Bebidas e tabaco
Veículos e partes
Produtos químicos
Telecomunicações
Instituições
Financeiras
Material
de Construção
Outros (2)
TOTAL
(1)

Total das receitas geradas com clientes pela venda de instrumentos derivativos para clientes ou atividades
de negociação relativas a essas vendas.
Sem relação com os setores qualificados.

(2)

ANEXO C
DEFINIÇÃO DE SETORES COM CLIENTE DE ALTO RISCO
Os setores a seguir são considerados de alto risco, e incluem tanto os novos projetos
(“Greenfield”) como empresas existentes (“Brownfield”).
Os setores listados abaixo incluem as atividades definidas no item “Aplicabilidade” das
respectivas Diretrizes sobre Meio-Ambiente, Saúde e Segurança da IFC, conforme definido nas
Normas de Desempenho da IFC.
Infraestrutura









Ferrovias
Portos, Ancoradouros e Terminais
Aeroportos
Rodovias pedagiadas
Terminais de petróleo e derivados
Instalações de Gestão de Resíduos
Energia Termoelétrica: Novas usinas (>50MW)
Energia Termoelétrica: Usinas existentes (>50MW)

Petróleo e Gás




Produção de petróleo e gás offshore
Produção de petróleo e gás onshore
Instalações de Gás Natural Liquefeito (GNL)

Agricultura de Larga Escala




Produção de culturas de plantação
Colheita Florestal
Aquicultura

Indústria Pesada



















Fabricação de cimento e cal
Fabricação de vidro
Extração de matérias de construção
Siderúrgicas integradas
Fundição e refino de metais básicos
Fábricas de Papel e Celulose
Fundições
Fabricação de Produtos Farmacêuticos e Biotecnologia
Processamento de Carvão
Processamento de Gás Natural
Fabricação de Petroquímicos
Fabricação de Fertilizantes Nitrogenados
Fabricação de Fertilizantes Fosfatados
Formulação, Fabricação e Embalagem de Pesticidas
Fabricação de Polímeros à base de Petróleo
Refino de Petróleo
Fabricação em Larga Escala de Produtos Químicos Orgânicos à base de Petróleo
Fabricação em Larga Escala de Compostos Inorgânicos e de Alcatrão

Mineração


Mineração

Projetos Sociais Essenciais



Projetos envolvendo grandes grupos de pessoas com baixa qualificação profissional,
por exemplo, em zonas de livre comércio etc.
Fabricação de Têxteis

Projetos Essenciais para o Meio-Ambiente


Projetos em áreas ecológicas sensíveis ou protegidas, ou em regiões adjacentes,
por exemplo, atividades agrícolas na Amazônia.

As Diretrizes sobre Meio-Ambiente, Saúde e Segurança da IFC podem ser obtidas no site da
IFC: http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvirontmentalGuidelines
ANEXO D – LISTA DE EXCLUSÃO SOCIOAMBIENTAL
1) Produção ou comércio ilegal de produtos ou realização de atividades consideradas
ilícitas de acordo com as leis do país e da França, ou segundo leis e convenções
internacionais.
2) Produção ou atividades envolvendo trabalho escravo¹ ou infantil².

3) Comércio de flora e fauna selvagens ou produtos originados da vida selvagem, conforme
o regulamento da CITES³.
4) Pesca com rede de espera em ambiente marinho, utilizando redes acima de 2,5 km de
comprimento.
¹ “trabalho forçado” compreende todo o trabalho ou serviço executado de forma não voluntária
por um indivíduo sob ameaça de uso da força ou de castigos, conforme definição da OIT.
² Só poderão ser contratados jovens com no mínimo 14 anos de idade, conforme definido na
Convenção de Direitos Humanos Fundamentais da OIT (Convenção da Idade Mínima C138, artigo
2), exceto quando a legislação local especificar obrigatoriedade de frequência escolar ou idade
mínima para o trabalho. Nesses casos, prevalecerá a maior idade.
³ CITES: Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagens
Ameaçada de Extinção.

5) Destruição⁴ de hábitats Críticos⁵ e qualquer projeto florestal para os quais não exista um
plano de desenvolvimento e gestão sustentável.
6) Produção, utilização e comercio de materiais perigosos, tais como fibra de amianto e produtos
contendo PCBs⁶.
7) Produção, utilização ou comercio de produtos farmacêuticos, pesticidas/herbicidas, produtos
químicos, substâncias⁷ destruidoras da camada de ozônio e outras substancias perigosas que
estejam sujeitas a eliminação gradativa ou vetos internacionais.
8) Comércio transacional de resíduos, exceto quando houver conformidade com o Acordo de
Basileia e legislação subjacente.
9) Produção ou comércio de⁸
a. Armas e munições
b. tabaco
c. Bebidas alcoólicas para consumo humano.
10) Estabelecimentos de jogos de azar, cassinos e similares⁹
11) Quaisquer negócios envolvendo pornografia ou prostituição.
12) Quaisquer atividades envolvendo contendas, prejuízos ou eliminação significativa de
patrimônio cultural.¹⁰
13) Produção e distribuição de materiais racistas ou antidemocráticos, ou que tenham como
objetivo discriminar parte da população.
14) Exploração de minas de diamantes e comercialização de diamantes, sempre que o país
anfitrião

4 “Destruição” significa (1) eliminação ou severa redução da integridade do habitat em função de
mudanças importantes e de longo prazo no uso do solo ou da água; ou (2) modificação do habitat de
forma a impossibilitar sua capacidade de continuar desempenhando suas funções (veja nota 10).
5 “Habitat crítico” é um subgrupo que inclui tanto um habitat natural quanto um habitat modificado,
tornando-se objeto de atenção especial. “Habitat crítico” são áreas com alto valor de biodiversidade e
que correspondem aos critérios de classificação da União Internacional para Conservação da Natureza

(IUCN), incluindo: o habitat necessário para sobrevivência de espécies ameaçadas de extinção ou em
perigo crítico de extinção, conforme definida na Lista Vermelha de Espécies em Extinção da IUCN ou pela
legislação de cada país; áreas com importância especial para espécies congregantes; áreas com
agrupamentos únicos de espécies ou áreas associadas a processos-chave da evolução ou que
desempenhem atividade importantes para o ecossistema; e áreas com uma biodiversidade de
importância social, econômica ou cultural significativa para as comunidades locais. Florestas Primárias ou
Florestas com Alto Valor de Conservação são consideradas Habitas Críticos.
6 PCBs: Bifenilos policlorados, um grupo de químicos altamente tóxicos. Os PCBs são mais comumente
encontrados no óleo de transformadores elétricos, condensadores e aparelhos elétricos fabricados de
1950 a 1985.
7 Substâncias destruidoras da camada de ozônio: componentes químicos que reagem com o ozônio
estratosférico e o eliminam, resultando nos buracos na camada de ozônio. O Protocolo de Montreal
relaciona essas substancias e as metas para sua redução e eliminação gradativa.
8 Atividades excluídas quando representam mais de 10% do balanço patrimonial ou do volume financiado,
e no caso de Instituições Financeiras, mais de 10% do volume de financiamento da carteira.
9 Atividades excluídas quando representam mais de 10% do balanço patrimonial ou do volume financiado,
e no caso de Instituições Financeiras, mais de 10% do volume de financiamento da carteira.
10 Patrimônio histórico, social e/ou cultural internacional ou nacionalmente reconhecido.

não tenha aderido ao acordo de Kimberley¹¹, ou acordo internacionais similares (existentes ou
futuros) que tratem da extração de produtos similares.
15) Qualquer setor ou serviço sujeito aos embargos impostos pela Organização das Nações
Unidas, União Europeia e/ou pela França, entre outros.

ANEXO E – RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL
A. INTRODUÇÃO
A PROPARCO exige o fornecimento de informações periódicas de seus parceiros financeiros
intermediários (FI) com o objetivo de determinar se os investimentos feitos por essas
instituições estão em conformidade com as exigências ambientas. Portanto, a PROPARCO
solicita a todos os clientes classificados na categoria FI o envio de um relatório de desempenho
socioambiental anualmente.
A lista de verificação a seguir foi desenvolvida para auxiliar o processo de apresentação de
informações. Você poderá preencher a lista de verificação diretamente ou criar o seu próprio
formulário. O conteúdo está dividido em quatro tópicos básicos:





Informações básicas sobre as atividades de sua instituição;
O sistema de gestão socioambiental de sua empresa;
A política ambiental e social, e procedimentos de avaliação e supervisão;
Avaliação socioambiental dos projetos de sua empresa financiados pela PROPARCO.

De acordo com a PROPARCO, o termo “socioambiental” inclui questões de saúde e segurança,
gestão de recursos humanos, direitos trabalhistas e condições de trabalho, e impacto
socioculturais.
Ao preencher esta lista de verificação, tente responder a todas as suas questões. Quando você
achar que uma questão não se aplica às operações de sua empresa, isto deverá ser claramente
indicado. Nos próximos relatórios anuais, você poderá fornecer informações apenas sobre as
áreas que sofreram alterações.

A lista de verificação preenchida deverá ser enviada para o Diretor de Investimentos da
PROPARCO.
Agradecemos a sua cooperação.

¹¹ O Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) é uma norma de certificação utilizada na produção de
diamantes que diz respeito aos governos; os diamantes são controlados em cada estágio da cadeia de
produção, desde a extração até a comercialização do produto acabado. O KPCS foi criado para prevenir e
evitar conflitos na comercialização de diamantes. Essa certificação foi desenvolvida para comprovar que
os diamantes são originários de fontes livres dos conflitos resultantes da produção de diamantes. Os
estados-membros adotam leis nacionais sobre a matéria, além de criar mecanismos de controle de
exportação e importação necessários à implementação do KPCS. A entidade conta com mais de 75 países
envolvidos na produção, comercialização e transformação de diamantes.

B. INFORMAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO
Relatório
para
o
período
de
______________________________________________

(mês/ano

-

mês/ano)

Nome
da
instituição_____________________________________________________________________
Relatório
preenchido
por
___________________________________________________________
Número
de
telefone
contato___________________________________________________________

(nome)
para

E-mail
para
contato_____________________________________________________________________
Endereço
para
envio
correspondência____________________________________________________

de

Visão geral da carteira
A sua empresa já financiou projetos nas áreas especificadas no Anexo 1?
Sim

Não

Em caso positivo, especifique as áreas:
Forneça um resumo da carteira de sua empresa.
Tipo de clientes

Indivíduos
PMEs
profissionais
autônomos

e

Empréstimos Número de Percentual
em aberto empréstimos em aberto

Valor médio
dos
empréstimos

Financiamentos
não registados
no balanço
patrimonial

Empresas
(detalhe os tipos
de empresas)
Bancos
Fundos
de
Investimento
Autoridades
locais
Outros (Estado...)
Total na data de
C. GESTÃO SOCIOAMBIENTAL
Especifique os nomes e cargos das pessoas formalmente responsáveis pela gestão de assuntos
ambientais e/ou sociais. No nível operacional, a pessoa responsável poderá ser um consultor
externo.
Nome/Cargo
Gerente
(membro
conselho)

Telefone/fax

E-mail

sênior
do

Gerente
Assuntos
Ambientais

de

Gerente
de
Assuntos Sociais
Outras
pessoas
envolvidas
em
assuntos
socioambientais
Essas pessoas participaram de cursos de treinamento voltados para a gestão socioambiental?
Sim

Não

Não sei

Em caso positivo, informe o nome da entidade que ministrou o curso (por exemplo: IFC;
consultoria particular): .............................................................
Data
do
treinamento:
.........................................................................................................................................................
.................
Outras pessoas de sua empresa participaram de cursos de treinamento voltados para a gestão
socioambiental?
Sim

Não

Não sei

Em caso positivo, informe o nome da entidade que ministrou o curso (por exemplo: IFC;
consultoria particular): .............................................................

Data
do
treinamento:
.........................................................................................................................................................
.................
D. POLÍTICA SOCIOAMBIENTAL, E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÕES E SUPERVISÃO
D.1 – POLÍTICA SOCIOAMBIENTAL
A sua instituição possui uma Política socioambiental formalizada?
Sim

Não

Em caso positivo, anexe uma cópia da política.
A sua instituição estabelece procedimentos formais para a realização de:
 Avaliações socioambientais?
Sim
Não (Em caso positivo, anexe uma cópia dos procedimentos de avaliação a este
relatório.)
 Supervisão socioambiental?
Sim Não (Em caso positivo, anexe uma cópia dos procedimentos de avaliação a este
relatório.)
Quais são os critérios de Gestão Socioambiental?
leis e regulamentações nacionais aplicáveis às
áreas de meio-ambiente, saúde e segurança.
Convenções da OIT e ONU

outros: Especifique:

A sua empresa utiliza cláusulas vinculativas que exigem a conformidade de seus clientes com as
leis e regulamentações nacionais aplicáveis às áreas de meio-ambiente, saúde, segurança e
práticas trabalhistas?
Sim

Não

42 D.2 – Procedimentos de avaliação socioambiental
(iii) Especifique, na tabela abaixo, como são avaliadas as questões socioambientais.
(iv)
Documentação
socioambientais

dos

procedimentos

Contratação
de
consultoria/especialistas

serviços

de

Utilização de lista de verificação ou
Classificação dos riscos relativos aos
questionário
projetos e dos procedimentos adequados
Avaliação informal (por
questionamento verbal do cliente)

exemplo,

Não
avaliamos
socioambientais

as

questões

Visitas às instalações
Outros:
..................................................................

Você já contratou – ou solicitou a contratação pelo cliente:
de
Avaliações
Socioambiental?

de

Impacto

de
Avaliações
Socioambiental?

de

auditoria

Em caso positivo, especifique o número e o tipo de projeto:
..........................................................
Você já negociou e acordou planos de ações ambientais e/ou sociais com seus clientes?
Sim

Não

Em caso positivo, especifique o número e o tipo de projeto:
..........................................................
Você já rejeitou possíveis investimentos por questões ambientais e/ou sociais no período em
questão?
Sim

Não

Em caso positivo, especifique o número e o tipo de projeto:
..........................................................
43 D.3 – Supervisão socioambiental
Com que frequência você realiza visitas de supervisão aos seus clientes?
Mensalmente
(especifique)

Trimestralmente

Semestralmente

Anualmente

Outros

Você discute questões socioambientais durante as reuniões de supervisão?
Sempre

Às vezes

Nunca

Quando um Plano de Ação Socioambiental (ESAP) é acordado com o cliente, o processo de
supervisão inclui a avaliação dos progressos com base no plano?
(v)

Sim

Não

Não sei

Os seus clientes fornecem informações periódicas sobre seu desempenho socioambiental?
(vi)

Sim

Não

Não sei

(vii) Em caso positivo, especifique o número e o tipo de projeto, bem como o formato das
informações.
Algum projeto já esteve associado aos assuntos abaixo?
Não conformidade com as leis e
regulamentações nacionais aplicáveis às áreas
de meio-ambiente, saúde e segurança.

Mortes ou lesões graves

Greves (com ou sem violência) ou outras
disputas trabalhistas

Não conformidade com avenças ou outros
contratos legais

Ação judicial

Não conformidade com o plano de ação
Multas, penalidades ou aumento nos
Ambiental e/ou Social acordado.
encargos de autorização
Reclamações de autoridades regulatorias,
Atenção negativa por partes dos meio de
grupos de interesse ou comunidades locais.
comunicação
ou
organizações
não
governamentais.
Implementação, por parte do cliente, de
Informações positivas por parte dos meios
novas
tecnologias,
processos
e de comunicação ou organizações não
procedimentos, que tenham proporcionado governamentais sobre projetos de clientes
melhorias no desempenho em termos meioambiente, saúde e segurança, ou trabalho (por
exemplo, redução de gases do efeito estufa,
política sociais...)
Caso você tenha respondido “sim” a todas as questões, especifique o número e o tipo dos
projetos:
..........................................................
ASSINATURAS

DATA

DIRETOR DE EMPRÉSTIMOS:
RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO AMBIENTAL:
ANEXO F
Venda de
ações
ordinárias
por Noberto

% do
capital
com
direito
a voto

Ações
restantes
após a
venda

% do
capital
com
direito
a voto

Tag Along

Proporção
Direto da
das ações Proparco sobre
vinculadas
a venda de
vendidas
ações
em relação preferenciais
àquelas
vinculadas
de acordo
com o
Acordo de
Acionistas

29.222.444

50,00

29.222.44
6

50,00

Não (venda
de ações não
vinculadas ao
Acordo de
Acionistas)

Não
aplicável

Não aplicável

30.000.000

51,33

28.444.88
9

48,67

Sim (venda de
777.557
ações
vinculadas ao

2,66

50.225

Acordo de
Acionistas)
50.000.000

85,55

8.444.889

14,45

Sim (venda de
20.777.557
ações
vinculadas ao
Acordo de
Acionistas)

71,10

1.342.114

O cálculo desta tabela considerou as seguintes hipóteses: (i) o número de ações do Acionista do Banco
que estão vinculadas pelo Acordo de Acionistas e sujeitas a ele totaliza 29.222.446 ações; e (ii) o número
de Ações do Investidor que estão vinculas pelo Acordo de Acionista e sujeitas a ele totaliza 1,887,605
ações. Estas hipóteses são apenas um exemplo, e não correspondem necessariamente ao número exato
de Ações vinculadas pelo presente Acordo.

ADENDO I
ESTATUTO SOCIAL DO BANCO
ESTATUTO SOCIAL DO BANCO PINE S.A.
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO
Artigo 1º. O Banco PINE S.A. (“Banco”) é uma sociedade anônima regida pelo presente Estatuto
e pela legislação em vigor.
Artigo 2º. O Banco tem a sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
competindo ao Conselho de Administração fixar seu endereço.
Parágrafo Único. O Banco poderá abrir e encerrar filiais, agências, postos, unidades
administrativas e escritórios de representação no País e alterar o endereço por deliberação da
Diretoria ou, no Exterior, mediante aprovação do Conselho de Administração.
Artigo 3º. O Banco tem por objeto a prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes
às respectivas carteiras autorizadas (comercial e de crédito, financiamento e investimento),
inclusive câmbio e o exercício da administração de carteira de valores mobiliários, bem como
participar de outras sociedades, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor.
Artigo 4º. O prazo de duração do Banco é indeterminado.
CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL
Artigo 5º. O capital social subscrito e integralizado é de R$796.048.084,04 (setecentos e noventa
e seis milhões e quarenta e oito mil e oitenta e quatro reais e quatro centavos), dividido em
98.852.774 (noventa e oito milhões e oitocentas e cinquenta e duas mil e setecentas e setenta
e quatro) ações nominativas, sendo 51.886.766 (cinquenta e um milhões e oitocentas e oitenta
e seis mil e setecentas e sessenta e seis) ordinárias e 46.966.008 (quarenta e seis milhões e
novecentas e sessenta e seis mil e oito) preferenciais, sem valor nominal.
Artigo 6º. O Banco fica autorizado a aumentar o seu capital social, independente de reforma
estatutária, em até mais 100.000.000 (cem milhões) de ações ordinárias ou preferenciais, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal, mediante deliberação do Conselho de

Administração. O Conselho de Administração fixará o número, preço, prazo de integralização e
as demais condições da emissão de ações dentro do limite autorizado neste artigo.
§ 1º. O aumento de capital do Banco com emissão de ações pode compreender uma ou mais
espécies ou classes de ações, sem guardar proporção entre as ações de cada espécie ou classe,
observando-se, quanto às ações preferenciais, o limite previsto em lei.
§ 2º. Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá deliberar a
emissão de bônus de subscrição.
§ 3º. Dentro do limite do capital autorizado e de acordo com o plano aprovado pela Assembleia
Geral, o Banco poderá outorgar opção de compra de ações a administradores, empregados ou
pessoas naturais que lhe prestem serviços, ou a administradores, empregados ou pessoas
naturais que prestem serviços a sociedades sob seu controle, com exclusão do direito de
preferência dos acionistas na outorga e no exercício das opções de compra.
§ 4º. É vedado ao Banco emitir debêntures ou partes beneficiárias.
Artigo 7º. O capital social será representado por ações ordinárias e preferenciais.
§1°. A cada ação ordinária corresponderá o direito a um voto nas deliberações da Assembleia
Geral. No caso de oferta pública decorrente de eventual alienação das Ações de Controle, as
ações ordinárias não pertencentes ao Acionista Controlador terão direito ao recebimento do
mesmo preço pago pelas Ações de Controle, conforme definições previstas no Capítulo VIII deste
Estatuto Social.
§2°. As ações preferenciais asseguram aos seus titulares as seguintes preferências e vantagens:

(a)

prioridade no reembolso de capital em caso de liquidação do Banco, sem prêmio;

(b)

participação nos lucros distribuídos em igualdade com as ações ordinárias; e

(c)
direito de serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações em decorrência de
Alienação de Controle do Banco ao mesmo preço e nas mesmas condições ofertadas às Ações
de Controle, conforme definições previstas no Capítulo VIII deste Estatuto Social.
§ 3º. Cada ação preferencial confere ao seu titular o direito a voto restrito, exclusivamente nas
seguintes matérias:

(a)

transformação, incorporação, fusão ou cisão do Banco;

(b)

aprovação de contratos entre o Banco e o Acionista Controlador, diretamente ou por
meio de terceiros, assim como de outras sociedades nas quais o Acionista Controlador
tenha interesse, sempre que, por força de disposição legal ou estatutária, sejam
deliberados em Assembleia Geral;

(c)

avaliação de bens destinados à integralização de aumento de capital do Banco;

(d)

escolha de instituição ou empresa especializada para determinação do Valor Econômico
do Banco, conforme parágrafo primeiro do Artigo 51 deste Estatuto Social;; e

(e)

alteração ou revogação de dispositivos estatutários que alterem ou modifiquem
quaisquer das exigências previstas no item 4.1 do Regulamento do Nível 2, ressalvado
que esse direito a voto prevalecerá enquanto estiver em vigor Contrato de Participação
no Nível 2 de Governança Corporativa.

§ 4º. Além das preferências e vantagens acima indicadas, a Assembleia Geral que deliberar a
emissão de ações preferenciais poderá atribuir preferências e vantagens adicionais para cada
classe.
§ 5º. O Banco poderá adquirir as próprias ações, mediante autorização do Conselho de
Administração, a fim de cancelá-las, ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação.
§6º. Com a admissão do Banco no segmento especial de listagem denominado Nível 2 de
Governança Corporativa, da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”), sujeitam-se o Banco, seus acionistas, Administradores e membros do
Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do Nível 2 de
Governança Corporativa da BM&FBOVESPA (“Regulamento do Nível 2”).

Artigo 8º. Todas as ações do Banco são escriturais, mantidas em conta de depósito, em
instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e designada pelo
Conselho de Administração, em nome de seus titulares, sem emissão de certificados.
Parágrafo Único. O custo de transferência e averbação e o custo do serviço relativo às ações
escriturais poderão ser cobrados diretamente do acionista pela instituição financeira
escrituradora, conforme venha a ser definido no contrato de escrituração de ações.
Artigo 9º. A critério do Conselho de Administração, poderá ser excluído ou reduzido o direito de
preferência nas emissões de ações e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante
venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou ainda mediante permuta por ações, em
oferta pública de aquisição de Controle, nos termos estabelecidos em lei, dentro do limite do
capital autorizado.
CAPÍTULO III
ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 10. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano e,
extraordinariamente, quando convocada nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) ou deste Estatuto Social.
§ 1º. A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração ou, nos casos previstos
em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, mediante anúncio publicado, devendo a primeira
convocação ser feita, com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, e a segunda com
antecedência mínima de 8 (oito) dias.
§ 2º. A Assembleia Geral que deliberar sobre o cancelamento de registro de companhia aberta
ou a saída do Banco do segmento especial de listagem denominado Nível 2 de Governança
Corporativa da BM&FBOVESPA (“Nivel 2 de Governança Corporativa”), deverá ser convocada
com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência.
§ 3º. A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do
respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por
Ações.

§ 4º. Nas Assembleias Gerais, os acionistas deverão apresentar, com no mínimo 72 (setenta e
duas) horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou atos societários
pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante expedido
pela instituição financeira escrituradora (art. 8º), no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da
realização da Assembleia Geral; (ii) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do
outorgante; e/ou (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações
nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão
competente.
§ 5º. As atas de Assembleia deverão ser lavradas no livro de Atas das Assembleias Gerais na
forma de sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas.
Artigo 11. A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida pelo Vice-Presidente do
Conselho de Administração. Nas ausências, impedimentos temporários ou vacância do cargo de
Vice-Presidente do Conselho de Administração, os demais membros do Conselho de
Administração designarão substituto entre os membros do órgão para presidir a Assembleia
Geral. O Presidente da Assembleia Geral indicará até 2 (dois) Secretários.
Artigo 12. Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei:

I.

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal,
quando instalado;

II.

fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;

III.

reformar o Estatuto Social;

IV.

deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, incorporação do Banco, ou de
qualquer sociedade no Banco;

V.

atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e
desdobramentos de ações;

VI.

aprovar planos de opção de compra de ações destinados a administradores,
empregados ou pessoas naturais que prestem serviços ao Banco ou a sociedades
controladas pelo Banco;

VII.

deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a
destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos;

VIII.

eleger e destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no
período de liquidação;

IX.

deliberar a saída do Nível 2 de Governança Corporativa, nas hipóteses previstas nos
artigos 51 e 52 deste Estatuto Social;

X.

deliberar o cancelamento do registro de companhia aberta na CVM;

XI.

escolher a instituição ou empresa especializada responsável pela elaboração de laudo
de avaliação das ações do Banco, em caso de cancelamento de registro de companhia
aberta ou saída do Nível 2 de Governança Corporativa, conforme previsto no Capítulo
VIII deste Estatuto Social, dentre as empresas indicadas pelo Conselho de
Administração; e

XII.

deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de
Administração.
CAPÍTULO IV
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
Seção I - Disposições Comuns aos Órgãos da Administração

Artigo 13. O Banco será administrado pelo Conselho de Administração e pela Diretoria.
§ 1º. A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo
administrador empossado, dispensada qualquer garantia de gestão, após a homologação de
seus nomes pelo Banco Central do Brasil. A posse dos membros do Conselho de Administração
e da Diretoria estará condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos
Administradores, nos termos do disposto no Regulamento do Nível 2, bem como ao
atendimento dos requisitos legais aplicáveis.
§ 2º. Os administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo
se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração,
conforme o caso.
Artigo 14. A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos administradores,
cabendo ao Conselho de Administração, em reunião, estabelecer a remuneração individual dos
Conselheiros e Diretores.
Artigo 15. Ressalvado o disposto no presente Estatuto Social, qualquer dos órgãos de
administração se reúne validamente com a presença da maioria de seus respectivos membros e
delibera pelo voto da maioria absoluta dos presentes.
Parágrafo Único. Só é dispensada a convocação prévia da reunião como condição de sua
validade se presentes todos os seus membros.

Seção II - Conselho de Administração

Artigo 16. O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo,
11 (onze) membros, acionistas ou não, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com
mandato unificado de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano como o período compreendido
entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição.

§ 1º. Na Assembleia Geral que tiver por objeto deliberar a eleição dos membros do Conselho de
Administração, os acionistas deverão fixar, inicialmente, o número efetivo de membros do
Conselho de Administração a serem eleitos.
§ 2º. Os cargos de presidente do conselho de administração e de diretor presidente ou principal
executivo do Banco não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
§ 3º. No mínimo 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de Administração deverão ser
Conselheiros Independentes, expressamente declarados como tais na ata da Assembleia geral
que os eleger, conforme definido no §4º deste artigo. Quando, em decorrência da observância
desse percentual, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao
arredondamento para o número inteiro: (i) imediatamente superior, quando a fração for igual
ou superior a 0,5 (cinco décimos); ou (ii) imediatamente inferior, quando a fração for inferior a
0,5 (cinco décimos).
§ 4º. Para os fins deste artigo, o termo “Conselheiro Independente” significa o Conselheiro que:
(i) não tem qualquer vínculo com o Banco, exceto a participação no capital social; (ii) não é
Acionista Controlador (conforme definido no artigo 46 deste Estatuto Social), cônjuge ou
parente até segundo grau daquele, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos,
vinculado a sociedade ou a entidade relacionada ao Acionista Controlador (ressalvadas as
pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa); (iii) não foi, nos últimos 3
(três) anos, empregado ou diretor do Banco, do Acionista Controlador ou de sociedade
controlada pelo Banco; (iv) não é fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou
produtos do Banco, em magnitude que implique perda de independência; (v) não é funcionário
ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços
e/ou produtos ao Banco, em magnitude que implique perda de independência; (vi) não é
cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador do Banco; (vii) não recebe outra
remuneração do Banco além daquela relativa ao cargo de conselheiro (proventos em dinheiro
oriundos de participação no capital estão excluídos desta restrição). É também considerado
Conselheiro Independente aquele eleito por eleição em separado, por titulares de ações
votantes que representem pelo menos 15% (quinze por cento) do total das ações com direito a
voto ou titulares de ações sem direito a voto ou com voto restrito que representem 10% (dez
por cento) do capital social, nos termos do artigo 141, §§ 4º e 5º, da Lei das Sociedades por
Ações.
§ 5º. Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício
de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos.
§ 6º. O membro do Conselho de Administração não poderá ter acesso a informações ou
participar de reuniões de Conselho de Administração relacionadas a assuntos sobre os quais
tenha ou represente interesse conflitante com os interesses do Banco.
§ 7º. O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, poderá criar
comitês ou grupos de trabalho com objetivos definidos, que deverão atuar como órgãos
auxiliares sem poderes deliberativos, sempre no intuito de assessorar o Conselho de
Administração, sendo integrados por pessoas por ele designadas dentre os membros da
administração e/ou outras pessoas ligadas, direta ou indiretamente, ao Banco.
Artigo 17. O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, que
serão eleitos pela maioria dos votos dos presentes à Assembleia Geral que nomear os membros
do Conselho de Administração, observada as disposições do § 3º nas hipóteses de vacância e
nas ausências ou impedimentos temporários dos cargos de Presidente e Vice-Presidente.

§ 1º. O Presidente do Conselho de Administração convocará e presidirá as reuniões do órgão e
as Assembleias Gerais, ressalvadas, no caso das Assembleias Gerais, as disposições do artigo 11
do presente Estatuto Social.
§ 2º. Nas deliberações do Conselho de Administração, será atribuído ao Presidente do órgão,
além do voto próprio, o voto de qualidade, no caso de empate na votação.
§ 3º. Na hipótese de vacância do cargo e nas ausências ou impedimentos temporários do
Presidente do Conselho de Administração, assumirá o Vice-Presidente. Nas ausências,
impedimentos temporários ou vaga do cargo de Vice-Presidente, o Presidente designará
substituto entre os demais membros. Nas hipóteses de afastamento temporário ou definitivo
de qualquer dos outros Conselheiros, os demais membros poderão nomear substituto para
servir em caráter eventual ou permanente, observados os preceitos legais e deste Estatuto
Social. Na hipótese de vacância dos cargos no Conselho de Administração do Banco em número
inferior a 5 (cinco) membros do Conselho de Administração deverá ser convocada Assembleia
Geral para proceder nova eleição.

Artigo 18. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 4 (quatro) vezes por ano
e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente do Conselho de Administração.
§ 1º. As convocações para as reuniões serão feitas mediante comunicado escrito entregue a
cada membro do Conselho de Administração com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de
antecedência, a menos que a maioria dos seus membros em exercício fixe prazo menor, porém
não inferior a 48 (quarenta e oito) horas. As deliberações em reuniões do Conselho de
Administração deverão limitar-se às matérias previstas na comunicação expedida aos membros
do Conselho, da qual deverá constar o local, data e hora da reunião, bem como, resumidamente,
a ordem do dia.
§ 2º. Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no
respectivo livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.
Artigo 19. Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições que lhe sejam
cometidas por lei ou pelo Estatuto Social:

I.

fixar a orientação geral dos negócios do Banco;

II.

eleger e destituir os Diretores, bem como determinar as suas atribuições;

III.

estabelecer a remuneração, os benefícios indiretos e os demais incentivos dos
Diretores, dentro do limite global da remuneração da administração aprovado
pela Assembleia Geral;

IV.

fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar a qualquer tempo os livros e papéis
do Banco; solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de
celebração e de quaisquer outros atos;

V.

escolher e destituir os auditores independentes, bem como convocá-los para
prestar os esclarecimentos que entender necessários sobre qualquer matéria;

VI.

apreciar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as
demonstrações financeiras do Banco e deliberar sobre sua submissão à
Assembleia Geral;

VII.

aprovar e rever o orçamento anual, o orçamento de capital e o plano de
negócios, bem como formular proposta de orçamento de capital a ser
submetido à Assembleia Geral para fins de retenção de lucros;

VIII.

deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar conveniente
ou no caso do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações;

IX.

submeter à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido
do exercício, bem como examinar e deliberar sobre os balanços semestrais, ou
sobre balanços levantados em períodos menores, e o pagamento de dividendos
ou juros sobre o capital próprio decorrentes desses balanços, bem como
deliberar sobre o pagamento de dividendos intermediários ou intercalares à
conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros, existentes no último
balanço anual ou semestral;

X.

apresentar à Assembleia Geral proposta de reforma do Estatuto Social;

XI.

apresentar à Assembleia Geral proposta de dissolução, fusão, cisão e
incorporação do Banco e de incorporação, pelo Banco, de outras sociedades,
bem como autorizar a constituição, dissolução ou liquidação de subsidiárias, no
País ou no Exterior;

XII.

manifestar-se previamente sobre qualquer assunto a ser submetido à
Assembleia Geral; aprovar o voto do Banco em qualquer deliberação societária
relativa às controladas ou coligadas do Banco;

XIII.

autorizar a emissão de ações do Banco, nos limites autorizados no artigo 6º
deste Estatuto Social, fixando o preço, o prazo de integralização e as condições
de emissão das ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou
reduzir o prazo para o seu exercício nas emissões de ações e bônus de
subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição
pública ou em oferta pública de aquisição de Controle, nos termos estabelecidos
em lei;

XIV.

deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, como previsto no § 2º do
artigo 6º deste Estatuto Social;

XV.

outorgar, após aprovação pela Assembleia Geral, opção de compra de ações a
administradores, empregados ou pessoas naturais que prestem serviços ao
Banco ou a sociedades controladas pelo Banco, sem direito de preferência para
os acionistas, nos termos de planos aprovados em Assembleia Geral;

XVI.

deliberar sobre a negociação com ações de emissão do Banco para efeito de
cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação,
observados os dispositivos legais pertinentes;

XVII.

Autorizar a emissão ou contratação de quaisquer instrumentos de crédito para
a captação de recursos que não ocorram no curso regular dos negócios ou que
afetem a estrutura de capital do Banco;

XVIII.

estabelecer o valor da participação nos lucros dos diretores e empregados do
Banco e de sociedades controladas pelo Banco, podendo decidir por não
atribuir-lhes participação;

XIX.

decidir sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos
acionistas, nos termos da legislação aplicável;

XX.

autorizar a aquisição ou alienação de investimentos em participações
societárias, bem como autorizar associações societárias ou alianças estratégicas
com terceiros;

XXI.

estabelecer o valor de alçada para aquisição ou alienação de bens dos ativos
permanente e circulante do Banco;

XXII.

autorizar a constituição de ônus reais e a prestação de avais, fianças e garantias
a obrigações próprias, esclarecendo-se que não está incluída neste inciso XXII a
outorga de garantias em favor de terceiros que esteja relacionada com a
condução de negócios bancários habituais, que compete aos Diretores;

XXIII.

conceder, em casos especiais, autorização específica para que determinados
documentos possam ser assinados por apenas um Diretor, do que se lavrará ata
no livro próprio;

XXIV.

aprovar a contratação da instituição prestadora dos serviços de escrituração de
ações;

XXV.

aprovar as políticas de divulgação de informações ao mercado e negociação com
valores mobiliários do Banco;

XXVI.

definir a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de
empresas, para a elaboração de laudo de avaliação das ações do Banco, em caso
de OPA para cancelamento de registro de companhia aberta ou saída do Nível 2
de Governança Corporativa, na forma definida no artigo 52 deste Estatuto Social;

XXVII.

deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria, bem
como convocar os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que
achar conveniente;

XXVIII.

instituir Comitês e estabelecer os respectivos regimentos e competências;

XXIX.

dispor, observadas as normas deste Estatuto Social e da legislação vigente, sobre
a ordem de seus trabalhos e adotar ou baixar normas regimentais para seu
funcionamento;

XXX.

manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública
de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão do Banco, por
meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da
publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar,
no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de
ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos
valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as repercussões da oferta pública de
aquisição de ações sobre os interesses do Banco; (iii) os planos estratégicos
divulgados pelo ofertante em relação ao Banco; (iv) outros pontos que o
Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações
exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM;

XXXI.

nomear e destituir os membros do Comitê de Auditoria;

XXXII.

aprovar as regras operacionais que o Comitê de Auditoria vier a estabelecer para
o seu próprio funcionamento e tomar ciência das atividades do Comitê de
Auditoria;

XXXIII.

fixar a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria;

XXXIV.

nomear e destituir os membros do Comitê de Remuneração;

XXXV.

aprovar as regras operacionais que o Comitê de Remuneração vier a estabelecer
para o seu próprio funcionamento e tomar ciência das atividades do Comitê de
Remuneração; e

XXXVI.

fixar a remuneração dos membros do Comitê de Remuneração.
Seção III - Diretoria

Artigo 20. A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo
Conselho de Administração, será composta por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 40
(quarenta) Diretores, residentes no País, acionistas ou não. Os Diretores terão as seguintes
designações: (i) 1 (um) Diretor Presidente; (ii) no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 12 (doze)
Diretores Vice-Presidentes; e (iii) no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 27 (vinte e sete) Diretores
Executivos. Os Diretores terão prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos, considerando-se
ano o período compreendido entre as primeiras Reuniões do Conselho de Administração que
ocorrerem após as Assembleias Gerais Ordinárias realizadas em cada exercício, sendo permitida
a reeleição.
§ 1°. A eleição da Diretoria ocorrerá até 5 (cinco) dias úteis após a data da realização da
Assembleia Geral Ordinária. O mandato dos Diretores se estenderá até a posse dos que forem
eleitos. Na hipótese de vacância dos cargos da Diretoria do Banco em número inferior a 3 (três)
Diretores, o Conselho de Administração deverá se reunir no prazo máximo de 10 (dez) dias
contados da notícia de tal fato para nomear novos Diretores.
§ 2°. Na ausência ou impedimento temporário de qualquer Diretor, exceto o Diretor Presidente,
o Diretor Presidente indicará um membro da Diretoria para exercer, cumulativamente, as suas

funções originais e as funções do Diretor ausente ou impedido durante o prazo da ausência ou
impedimento. Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Diretor Presidente, o
Conselho de Administração deverá se reunir, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data
da declaração de ausência ou de impedimento, para nomear substituto que exercerá a função
durante o prazo da ausência ou impedimento.
§ 3°. Compete ao:

I.

Diretor Presidente: (i) dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos demais
diretores; (ii) coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras e o
relatório anual da administração do Banco, bem como a sua apresentação aos
acionistas; (iii) supervisionar os trabalhos de auditoria interna e assessoria legal; (iv)
indicar Diretor para exercer as funções de Diretor ausente ou impedido, nos termos do
artigo 20, §2º; e (v) estabelecer, em conjunto com os Diretores Vice-Presidentes, metas
e objetivos para o Banco.

II.

Diretores Vice-Presidentes: (i) ter sob sua responsabilidade o suporte e apoio de infraestrutura necessária a todas as unidades do Banco, objetivando a excelência nos
processos com eficiência de custos; (ii) administrar e supervisionar as áreas que lhe
forem conferidas pelo Conselho de Administração; (iii) estabelecer, em conjunto com o
Diretor Presidente e demais Diretores Vice-Presidentes, metas e objetivos para o Banco;
e (iv) supervisionar a atuação dos Diretores Executivos que estiverem sob sua supervisão
direta e acompanhamento dos respectivos desempenhos.

III. Diretores Executivos: administrar e supervisionar as áreas que lhes forem conferidas pelo
Diretor Presidente.
§ 4º. Será atributo de um dos membros da Diretoria, devidamente designado pelo Conselho de
Administração a função de: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar o trabalho de
relações com investidores, bem como representar o Banco perante acionistas, investidores,
analistas de mercado, a Comissão de Valores Mobiliários, as Bolsas de Valores, o Banco Central
do Brasil e os demais órgãos de controle e demais instituições relacionados às atividades
desenvolvidas no mercado de capitais, no Brasil e no Exterior; e (ii) outras atribuições que lhe
forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Conselho de Administração.
Artigo 21. A Diretoria tem os poderes para praticar os atos necessários ao funcionamento
regular do Banco e à consecução do objeto social, por mais especiais que sejam, incluindo para
renunciar a direitos, transigir e acordar, observadas as disposições legais ou estatutárias
pertinentes, competindo-lhe ainda administrar e gerir os negócios do Banco, especialmente:
I.

cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho de
Administração e da Assembleia Geral;

II.

elaborar, semestralmente, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria
e as demonstrações financeiras do Banco acompanhados do relatório dos
auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros
apurados no semestre ou exercício anterior, para apreciação do Conselho de
Administração e da Assembleia Geral;

III.

propor, ao Conselho de Administração, o orçamento anual, o orçamento de
capital e o plano de negócios; e

IV.

deliberar sobre a abertura e o fechamento de agências, postos, unidades
administrativas e escritórios de representação, em qualquer ponto do País ou,
após aprovação do Conselho de Administração, em qualquer ponto do Exterior.

Artigo 22. A Diretoria se reúne validamente com a presença de pelo menos a maioria de seus
membros, incluindo obrigatoriamente o Diretor Presidente, e delibera por maioria, sendo que
em caso de impasse o Diretor Presidente terá o voto de qualidade.
Artigo 23. A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo (i) Diretor Presidente; ou (ii) por
1 (um) Diretor Vice-Presidente em conjunto com outro Diretor.
Artigo 24. As convocações para as reuniões serão feitas mediante comunicado escrito entregue
aos Diretores com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, das quais deverá constar a ordem
do dia, a data, a hora e o local da reunião.
Artigo 25. Todas as deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no respectivo livro de
atas das Reuniões da Diretoria e assinadas pelos Diretores presentes.
Artigo 26. O Banco somente se obriga mediante (i) as assinaturas, em conjunto, de no mínimo
2 (dois) Diretores, devendo um deles obrigatoriamente estar no exercício do cargo de Diretor
Presidente ou Diretor Vice-Presidente; (ii) as assinaturas, em conjunto, do Diretor Presidente ou
Diretor Vice-Presidente e um procurador nomeado de acordo com o §1° abaixo; (iii) as
assinaturas, em conjunto, de um Diretor Executivo e um procurador especialmente nomeado
para tanto de acordo com o §1° abaixo; e (iv) as assinaturas, em conjunto, de 2 (dois)
procuradores especialmente nomeados para tanto de acordo com o §1° abaixo.
§ 1º. Todas as procurações serão outorgadas por dois Diretores em conjunto, devendo um deles
obrigatoriamente estar no exercício do cargo de Diretor Presidente ou Diretor Vice-Presidente,
mediante mandato com poderes específicos e prazo determinado, exceto nos casos de
procurações ad judicia, caso em que o mandato pode ser por prazo indeterminado, por meio de
instrumento público ou particular. Qualquer dos Diretores ou procurador, isoladamente, poderá
representar, ativa ou passivamente, o Banco em juízo.
§ 2º. É vedado aos Diretores obrigar o Banco em negócios estranhos ao objeto social ao interesse
do Banco; obrigar o Banco em financiamentos, fianças, avais ou garantias de favor ou não
relacionadas com os negócios do Banco; bem como receber de terceiros qualquer vantagem
pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício do cargo.
CAPÍTULO V
OUVIDORIA
Artigo 27 - O Banco terá uma Ouvidoria, de funcionamento permanente, que atuará em nome
de todas as instituições integrantes do conglomerado financeiro, autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil (“Instituições do Conglomerado”), com a atribuição de assegurar a
estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor e
de atuar como canal de comunicação entre as Instituições do Conglomerado e os clientes e
usuários de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos.
Artigo 28 - A Ouvidoria terá as seguintes atribuições:

I.

receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às reclamações
dos clientes e usuários de produtos e serviços das Instituições do Conglomerado, que não
forem solucionadas pelo atendimento habitual realizado por suas agências e quaisquer
outros pontos de atendimento;

II.

prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência aos reclamantes
andamento de suas demandas e das providências adotadas;

III.

informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual não pode
ultrapassar quinze dias, contados da data da protocolização da ocorrência;

IV.

encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes até o prazo informado
no inciso III;

V.

propor ao Conselho de Administração medidas corretivas ou de aprimoramento de
procedimentos e rotinas, em decorrência da análise das reclamações recebidas;

VI.

elaborar e encaminhar à auditoria interna, ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de
Administração ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca da
atuação da Ouvidoria, contendo as proposições de que trata o inciso V.

acerca

do

Artigo 29 - O Ouvidor, que será designado e destituído pela Diretoria, terá mandato de 3 (três)
anos.
Artigo 30 - Serão dadas à Ouvidoria as condições adequadas para o seu funcionamento, bem
como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e
isenção.
Artigo 31 - A Ouvidoria terá acesso às informações necessárias para a elaboração de resposta
adequada às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar
informações e documentos para o exercício de suas atividades.
CAPÍTULO VI
COMITÊ DE AUDITORIA
Artigo 32 - O Comitê de Auditoria será composto de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 06 (seis)
integrantes, pessoas físicas residentes no país, nomeados e destituídos pelo Conselho de
Administração, que fixará sua remuneração, devendo um deles ser designado Presidente.
Parágrafo 1º - O prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria é de 5 (cinco) anos.
Parágrafo 2º - O Comitê de Auditoria reportar-se-á diretamente ao Conselho de Administração.

Parágrafo 3º - Além das previstas em lei ou regulamento, serão também atribuições do Comitê
de Auditoria:
I.

estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento, as quais devem ser
aprovadas pelo Conselho de Administração, formalizadas por escrito e colocadas à
disposição dos respectivos acionistas;

II.

recomendar, à administração do Banco, a entidade a ser contratada para prestação dos
serviços de auditoria independente, bem como a substituição do prestador desses
serviços, caso considere necessário;

III.

revisar, previamente à publicação, as demonstrações contábeis semestrais, inclusive
notas explicativas, relatórios da administração e parecer do auditor independente;

IV.

avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à
verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis ao Banco,
além de regulamentos e códigos internos;

V.

avaliar o cumprimento, pela administração do Banco, das recomendações feitas pelos
auditores independentes ou internos;

VI.

estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e tratamento de informações
acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis ao Banco, além
de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de
procedimentos
específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação;

VII.

recomendar, à diretoria do Banco, correção ou aprimoramento de políticas, práticas e
procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições;

VIII.

reunir-se, no mínimo trimestralmente, com a diretoria do Banco, com a auditoria
independente e com a auditoria interna para verificar o cumprimento de suas
recomendações ou indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos
respectivos trabalhos de auditoria, formalizando, em atas, os conteúdos de tais
encontros;

IX.

verificar, por ocasião das reuniões previstas no inciso VIII, o cumprimento de suas
recomendações pela diretoria do Banco;

X.

reunir-se com o Conselho Fiscal, quando instalado e Conselho de Administração, por
solicitação dos mesmos, para discutir acerca de políticas, práticas e procedimentos
identificados no âmbito das suas respectivas competências;

XI.

outras atribuições determinadas pelo Banco Central do Brasil.
CAPÍTULO VII
COMITÊ DE REMUNERAÇÃO

Artigo 33 - O Comitê de Remuneração será composto de, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 06
(seis) integrantes, pessoas físicas residentes no país, eleitos e destituídos pelo Conselho de
Administração, que fixará sua remuneração e atuará em nome de todas as instituições
integrantes do conglomerado financeiro, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
(“Instituições do Conglomerado”).
§ 1º. O prazo de mandato dos membros do Comitê de Remuneração é de 5 (cinco) anos, vedada
a permanência de integrante no Comitê por prazo superior a 10 (dez) anos.
§ 2º.

O Comitê de Remuneração deverá:

I.

reportar-se diretamente ao Conselho de Administração;

II.

ter na sua composição pelo menos um membro não administrador do Banco;
III.

ter na sua composição integrantes com as qualificações e a experiência necessárias
ao exercício de julgamento competente e independente sobre política de
remuneração do Banco, inclusive sobre as repercussões dessa política na gestão de
riscos.

§ 3º. Cumprido o prazo máximo previsto no parágrafo 1º acima, o integrante do Comitê de
Remuneração somente pode voltar a integrar tal órgão no Banco após decorridos, no mínimo,
3 (três) anos.
§ 4º. Nos casos de vaga por renúncia ou destituição em que o Comitê ficar reduzido a menos
de 3 (três) membros, o Conselho de Administração deverá, tempestivamente, eleger um
substituto, que servirá até o término do mandato do substituído.
§ 5º. O Comitê de Remuneração se reunirá semestralmente, ou extraordinariamente mediante
convocação de qualquer de seus membros, sendo certo que a reunião do Comitê de
Remuneração só será validamente instalada com a presença da maioria de seus membros.
Artigo 34. Além das previstas em lei ou regulamento, serão também atribuições do Comitê de
Remuneração:

I.

Elaborar a política de remuneração de administradores das Instituições do
Conglomerado, propondo ao Conselho de Administração as diversas formas de
remuneração fixa e variável, além de benefícios e programas especiais de
recrutamento e desligamento;

II.

Supervisionar a implementação e operacionalização da política de remuneração de
administradores das Instituições do Conglomerado;

III.

Revisar anualmente a política de remuneração de administradores das Instituições
do Conglomerado, recomendando ao Conselho de Administração a sua correção ou
aprimoramento;

IV.

Propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração global dos
administradores a ser submetido à assembleia geral, na forma do art. 152 da Lei nº
6.404, de 1976;
Avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a
política de remuneração de administradores;

V.

VI.

Analisar a política de remuneração de administradores das Instituições do
Conglomerado em relação às práticas de mercado, com vistas a identificar
discrepâncias significativas em relação a empresas congêneres, propondo os ajustes
necessários;

VII.

Zelar para que a política de remuneração de administradores esteja
permanentemente compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e a
situação financeira atual e esperada da instituição e com o disposto na
regulamentação vigente.

Artigo 35 - O Comitê de Remuneração elaborará, com periodicidade anual, no prazo de 90
(noventa) dias, relativamente à data-base de 31 de dezembro, documento denominado
“Relatório do Comitê de Remuneração”, o qual deverá ser mantido à disposição do Banco
Central do Brasil pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.
CAPÍTULO VIII
CONSELHO FISCAL

Artigo 36. O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os poderes e atribuições
a ele conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a
pedido dos acionistas, nas hipóteses previstas em lei.
Artigo 37. Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de, no mínimo 3 (três) e, no
máximo 5 (cinco) membros efetivos e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos e
destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral.
§ 1º. Os membros do Conselho Fiscal terão o mandato unificado de 1 (um) ano, podendo ser
reeleitos.

§ 2º. Os membros do Conselho Fiscal, em sua primeira reunião, elegerão o seu Presidente.
§ 3º. A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo
membro do Conselho Fiscal empossado. A posse dos membros do Conselho Fiscal estará
condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal nos
termos do disposto no Regulamento do Nível 2, bem como ao atendimento dos requisitos legais
aplicáveis.
§ 4º. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo
respectivo suplente.
§ 5º. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente
ocupará seu lugar; não havendo suplente, a Assembleia Geral será convocada para proceder à
eleição de membro para o cargo vago.
Artigo 38. Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre que
necessário e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras.
§ 1º. Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente
convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal.
§ 2º. O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de votos, presente a maioria dos seus
membros.
§ 3º. Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de
Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros presentes.

Artigo 39. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral
que os eleger, observado o parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações.
CAPÍTULO IX
DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

Artigo 40. O exercício social se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada
ano.
Parágrafo Único. Ao fim de cada semestre, nos dias 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano,
a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras do Banco, com observância dos preceitos
legais pertinentes.
Artigo 41. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, o Conselho de
Administração apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro
líquido do exercício, calculado após a dedução das participações referidas no artigo 190 da Lei
das Sociedades por Ações, conforme o disposto no § 1º deste artigo, ajustado para fins do
cálculo de dividendos nos termos do artigo 202 da mesma lei, observada a seguinte ordem de
dedução:

(a)

5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na
constituição da reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital
social. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido dos montantes das
reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações
exceder 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a destinação de
parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal;

(b)

uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à
formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em
exercícios anteriores, nos termos do artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;

(c)

uma parcela destinada ao pagamento de um dividendo obrigatório não inferior, em cada
exercício, a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado, na forma
prevista pelo artigo 202 da Lei de Sociedades por Ações;

(d)

no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do item
(c) acima, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral
poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de
reserva de lucros a realizar, observado o disposto no artigo 197 da Lei das Sociedades
por Ações.

(e)

O saldo do lucro líquido do exercício, verificado após as distribuições acima previstas,
será transferido para a conta Reservas de Lucros - Reservas Estatutárias ficando à
disposição da Assembleia Geral. Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de
Administração, a Assembleia Geral poderá manter naquela conta, até o limite de 95%
(noventa e cinco por cento) do valor do capital social integralizado, visando a

manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das operações
ativas do Banco.
(e.1) Na hipótese da proposta da Diretoria sobre a destinação a ser dada ao lucro
líquido do exercício conter previsão de distribuição de dividendos e/ou
pagamento de juros sobre o capital próprio em montante superior ao dividendo
obrigatório nos termos do item (c) acima, e/ou retenção de lucros de acordo com
o Artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações, o saldo do lucro líquido para fins
de constituição da reserva estatutária será determinado após a dedução integral
dessas destinações.

§ 1º. A Assembleia Geral poderá atribuir aos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria uma participação nos lucros, não superior a 10% (dez por cento) do remanescente do
resultado do exercício, limitada à remuneração anual global dos administradores, após
deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e contribuição social,
nos termos do artigo 152, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações.
§ 2º. A distribuição da participação nos lucros em favor dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria somente poderá ocorrer nos exercícios em que for assegurado aos
acionistas o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto neste Estatuto Social.
Artigo 42. Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, ad referendum
da Assembleia Geral, poderá o Banco pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de
remuneração do capital próprio destes últimos, observada a legislação aplicável. As eventuais
importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório
previsto neste Estatuto Social.
§ 1º. Na ocorrência de crédito de juros aos acionistas no decorrer do exercício social e atribuição
dos mesmos ao valor do dividendo obrigatório, os acionistas serão compensados com os
dividendos a que têm direito, sendo-lhes assegurado o pagamento de eventual saldo
remanescente. Na hipótese de o valor dos dividendos ser inferior ao que lhes foi creditado, o
Banco não poderá cobrar dos acionistas o saldo excedente.
§ 2º. O pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio, tendo ocorrido o creditamento no
decorrer do exercício social, se dará por deliberação do Conselho de Administração, no curso do
exercício social ou no exercício seguinte, mas nunca após as datas de pagamento dos dividendos.
Artigo 43. O Banco deverá elaborar balanços semestrais, e poderá também elaborar balanços
em períodos inferiores, e declarar, por deliberação do Conselho de Administração:
(a) o pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio, à conta do lucro apurado em
balanço semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver;
(b) a distribuição de dividendos em períodos inferiores a 6 (seis) meses, ou juros sobre capital
próprio, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver, desde que o total de
dividendos pago em cada semestre do exercício social não exceda ao montante das reservas de
capital; e
(c) o pagamento de dividendo intermediário ou juros sobre capital próprio, à conta de lucros
acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, imputados
ao valor do dividendo obrigatório, se houver.
Artigo 44. A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de
capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável.

Artigo 45. Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 (três) anos,
contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor
do Banco.

CAPÍTULO X
ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO,
CANCELAMENTO DO REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA,
SAÍDA DO NÍVEL 2 DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Seção I - Definições
Artigo 46. Para fins deste Capítulo IX, os termos abaixo iniciados em letras maiúsculas terão os
seguintes significados:

“Acionista Controlador” significa o acionista ou o grupo de acionistas vinculado
por acordo de acionistas ou sob controle comum que exerça o Poder de
Controle do Banco.
“Acionista Controlador Alienante” significa o Acionista Controlador quando
este promove a alienação de Controle do Banco.
“Ações de Controle” significa o bloco de ações que assegura, de forma direta ou
indireta, ao(s) seu(s) titular(es), o exercício individual e/ou compartilhado do
Poder de Controle do Banco.
“Ações em Circulação” significa todas as ações emitidas pelo Banco, excetuadas
as ações detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por
administradores do Banco e aquelas em tesouraria.
“Alienação de Controle do Banco” significa a transferência a terceiro, a título
oneroso, das Ações de Controle.
“Adquirente” significa aquele para quem o Acionista Controlador Alienante
transfere as Ações de Controle em uma Alienação de Controle do Banco.
“Poder de Controle” ou “Controle” significa o poder efetivamente utilizado para
dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos do Banco, de
forma direta ou indireta, de fato ou de direito. Há presunção relativa de
titularidade do controle em relação à pessoa ou ao grupo de pessoas vinculado
por acordo de acionistas ou sob Controle comum (grupo de Controle) que seja
titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos
acionistas presentes nas três últimas Assembleias Gerais do Banco, ainda que
não seja titular das ações que lhe assegurem a maioria absoluta do capital
votante.
“Valor Econômico” significa o valor do Banco e de suas ações que vier a ser
determinado por empresa especializada, mediante a utilização de metodologia
reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser definido pela CVM.

Seção II – Alienação do Controle do Banco

Artigo 47. A Alienação de Controle do Banco, tanto por meio de uma única operação, como por
meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva,
de que o Adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações dos demais
acionistas do Banco, observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no
Regulamento do Nível 2, de forma a assegurar-lhes tratamento igualitário àquele dado ao
Acionista Controlador Alienante.”
§ 1º. A Alienação do Controle do Banco depende da aprovação do Banco Central do Brasil.
§ 2º. O Acionista Controlador Alienante não poderá transferir a propriedade de suas ações, nem
o Banco poderá registrar qualquer transferência de ações representativas do Controle,
enquanto o Comprador não subscrever o Termo de Anuência dos Controladores previsto no
Regulamento do Nível 2.
§ 3º. O Banco não registrará qualquer transferência de ações para o Adquirente ou para
aquele(s) que vier(em) a deter o Poder de Controle, enquanto este(s) não subscrever(em) o
Termo de Anuência dos Controladores, a que se refere o Regulamento do Nível 2, que será
imediatamente enviado à BM&FBOVESPA.
§ 4º. Nenhum acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle poderá
ser registrado na sede do Banco sem que os seus signatários tenham subscrito o Termo de
Anuência dos Controladores referido no § 3º deste artigo, que será imediatamente enviado à
BM&FBOVESPA.
Artigo 48. A oferta pública referida no artigo anterior também deverá ser efetivada:

I.

nos casos em que houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de
outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que
venha a resultar na Alienação do Controle do Banco; ou

II.

em caso de alienação do controle de sociedade que detenha o Poder de Controle do
Banco, sendo que, nesse caso, o Acionista Controlador Alienante ficará obrigado a
declarar à BM&FBOVESPA o valor atribuído ao Banco nessa alienação e anexar
documentação que o comprove.

Artigo 49. Aquele que adquirir o Poder de Controle, em razão de contrato particular de compra
de ações celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações,
estará obrigado a:
I.

efetivar a oferta pública referida no artigo 47 deste Estatuto Social;

II.

pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço
da oferta pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos 6
(seis) meses anteriores à data da aquisição do Poder de Controle, devidamente
atualizado até a data do pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída entre
todas as pessoas que venderam ações do Banco nos pregões em que o Adquirente
realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada
uma, cabendo à BM&FBOVESPA operacionalizar a distribuição, nos termos de seus

regulamentos;
Seção III – Cancelamento do Registro de Companhia Aberta
e Saída do Nível 2 de Governança Corporativa

Artigo 50. Na oferta pública de aquisição de ações a ser efetivada, obrigatoriamente, pelo
Acionista Controlador ou pelo Banco para o cancelamento do registro de companhia aberta do
Banco, o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em
laudo de avaliação, referido no artigo 52 deste Estatuto Social.
Artigo 51. Caso os acionistas reunidos em Assembleia Geral Extraordinária deliberem (i) a saída
do Banco do Nível 2 de Governança Corporativa para que os valores mobiliários por ele emitidos
passem a ter registro para negociação fora do Nível 2 de Governança Corporativa ou (ii) em
virtude de operação de reorganização societária, na qual a sociedade resultante dessa
reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Nível 2 de
Governança Corporativa no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da Assembleia
Geral que aprovou a referida operação, o Acionista Controlador deverá efetivar oferta pública
de aquisição das ações pertencentes aos demais acionistas do Banco, no mínimo, pelo
respectivo Valor Econômico, a ser apurado em laudo de avaliação elaborado nos termos do
artigo 52 deste Estatuto Social, observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. A
notícia da realização da oferta pública de aquisição de ações deverá ser comunicada à
BM&FBOVESPA e divulgada ao mercado imediatamente após a realização da Assembleia Geral
do Banco que houver aprovado referida saída ou reorganização, conforme o caso.
§ 1º. O Acionista Controlador estará dispensado de proceder à oferta pública de aquisição de
ações referida no caput deste Artigo se o Banco sair do Nível 2 de Governança Corporativa em
razão da celebração do contrato de participação do Banco no segmento especial da
BM&FBOVESPA denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”) ou se a companhia resultante
de reorganização societária obtiver autorização para negociação de valores mobiliários no Novo
Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou
a referida operação.
§ 2º. Na hipótese de não haver Acionista Controlador, caso seja deliberada a saída do Banco do
Nível 2 de Governança Corporativa para que os valores mobiliários por ele emitidos passem a
ter registro para negociação fora do Nível 2 de Governança Corporativa, ou em virtude de
operação de reorganização societária, na qual a sociedade resultante dessa reorganização não
tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Nível 2 de Governança Corporativa ou
no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral
que aprovou a referida operação, a saída estará condicionada à realização de oferta pública de
aquisição de ações nas mesmas condições previstas no caput deste artigo.

§ 3º. A referida assembleia geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta
pública de aquisição de ações, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir
expressamente a obrigação de realizar a oferta.
§ 4º. Na ausência de definição dos responsáveis pela realização da oferta pública de aquisição
de ações, no caso de operação de reorganização societária, na qual a companhia resultante
dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Nível 2 de
Governança Corporativa, caberá aos acionistas que votaram favoravelmente à reorganização
societária realizar a referida oferta.

Artigo 52. O laudo de avaliação referido nos artigos 50 e 51 deste Estatuto Social deverá ser
elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e
independência quanto ao poder de decisão do Banco, seus Administradores e/ou do(s)
Acionista(s) Controlador(es), além de satisfazer os requisitos do § 1º do artigo 8º da Lei das
Sociedades por Ações e conter a responsabilidade prevista no § 6º do mesmo artigo 8º.
§ 1º. A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do Valor
Econômico do Banco de que tratam os artigos 50, 51 e 53 é de competência privativa da
assembleia geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice,
devendo a respectiva deliberação, não se computando os votos em branco, e cabendo a cada
ação, independentemente de espécie ou classe, o direito a um voto, ser tomada por maioria dos
votos dos acionistas representantes das Ações em Circulação presentes naquela assembleia,
que, se instalada em primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas que
representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total das Ações em Circulação ou que, se
instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer número de
acionistas representantes das Ações em Circulação.
§ 2º. Os custos de elaboração do laudo de avaliação deverão ser suportados integralmente
pelos responsáveis pela efetivação da oferta pública de aquisição das ações, conforme o caso.
Artigo 53. A saída do Banco do Nível 2 de Governança Corporativa em razão de descumprimento
de obrigações constantes do Regulamento do Nível 2 está condicionada à efetivação de oferta
pública de aquisição de ações, no mínimo, pelo Valor Econômico das ações, a ser apurado em
laudo de avaliação de que trata o Artigo 52 deste Estatuto, respeitadas as normas legais e
regulamentares aplicáveis.
§ 1. O Acionista Controlador deverá efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no
caput desse artigo.
§ 2º. Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Nível 2 de Governança
Corporativa referida no caput decorrer de deliberação da assembleia geral, os acionistas que
tenham votado a favor da deliberação que implicou o respectivo descumprimento deverão
efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no caput.
§ 3º. Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Nível 2 de Governança
Corporativa referida no caput ocorrer em razão de ato ou fato da administração, os
Administradores do Banco deverão convocar assembleia geral de acionistas cuja ordem do dia
será a deliberação sobre como sanar o descumprimento das obrigações constantes do
Regulamento do Nível 2 ou, se for o caso, deliberar pela saída do Banco do Nível 2 de
Governança Corporativa.
§ 4º. Caso a assembleia geral mencionada no Parágrafo 3º acima delibere pela saída do Banco
do Nível 2 de Governança Corporativa, a referida assembleia geral deverá definir o(s)
responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações prevista no caput, o(s)
qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a
oferta.
Seção IV - Disposições Comuns
Artigo 54. É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição de ações, visando
a mais de uma das finalidades previstas neste Capítulo VIII deste Estatuto Social ou na
regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os procedimentos de
todas as modalidades de oferta pública de aquisição de ações e não haja prejuízo para os
destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM, quando exigida pela legislação
aplicável.

Artigo 55. O Banco ou os acionistas responsáveis pela realização das ofertas públicas de
aquisição de ações previstas neste Capítulo VIII deste Estatuto ou na regulamentação emitida
pela CVM poderão assegurar sua efetivação por intermédio de qualquer acionista, terceiro e,
conforme o caso, pelo Banco. O Banco ou o acionista, conforme o caso, não se eximem da
obrigação de realizar a oferta pública de aquisição de ações até que a mesma seja concluída com
observância das regras aplicáveis.

CAPÍTULO XI
JUÍZO ARBITRAL

Artigo 56. O Banco, seus acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se
a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbbirtagem do Mercado,toda e
qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em
especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições
contidas na Lei das Sociedades por Ações, no estatuto social do Banco, nas normas editadas pelo
Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores
Mobiliários, nos regulamentos da BM&FBOVESPA, bem como nas demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do
Nível 2, do Regulamento de Arbitragem, do Regulamento de Sanções e do Contrato de
Participação no Nível 2 de Governança Corporativa.
§ 1º – Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, o requerimento de medidas de urgência
pelas Partes, antes de constituído o Tribunal Arbitral, deverá ser remetido ao Poder Judiciário,
na forma do item 5.1.3 do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado”.
§ 2º. A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, bem como
à execução, interpretação e validade da presente cláusula compromissória.. O procedimento
arbitral terá lugar na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, local onde deverá ser proferida
a sentença arbitral. A arbitragem deverá ser administrada pela própria Câmara de Arbitragem
do Mercado, sendo conduzida e julgada de acordo com as disposições pertinentes do
Regulamento de Arbitragem.
CAPÍTULO XII
DA LIQUIDAÇÃO DO BANCO

Artigo 57. O Banco entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia
Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar
nesse período, obedecidas as formalidades legais.

CAPÍTULO XIII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 58. Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e
regulados de acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações, observado o disposto
no Regulamento do Nível 2

Artigo 59. Os acordos de acionistas sobre a compra e venda de ações, preferência para adquirilas, exercício do direito de voto ou poder de controle, para obrigarem o Banco, deverão ser
previamente aprovados pelo Banco Central do Brasil e arquivados em sua sede, ressalvando-se
ao Banco o direito de solicitar aos acionistas esclarecimentos para o fiel cumprimento das
obrigações que lhe competirem. É vedado o registro de transferência de ações e o cômputo de
voto proferido em Assembleia Geral ou em reunião do Conselho de Administração contrários
aos termos de tais acordos.
Artigo 57. As disposições do Regulamento do Nível 2 prevalecerão sobre as disposições
estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas
revistas neste Estatuto.
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