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COMUNICADO AO MERCADO

FITCH ELEVA RATINGS DO BANCO PINE

São Paulo, 09 de maio de 2013 - O PINE (BM&FBOVESPA: PINE4), banco de atacado focado no relacionamento
de longo prazo com empresas de grande porte e investidores, informa que a Fitch Ratings elevou os ratings do
Banco conforme abaixo:

IDR de Longo Prazo em Moeda Local e Estrangeira de ‘BB’ para ‘BB+’;
Viabilidade de ‘bb’ para ‘bb+’;
Rating Nacional de Longo Prazo de ‘A+(bra)’ para ‘AA-(bra)’;
Rating Nacional de Curto Prazo de ‘F1(bra)’ para ‘F1+(bra)’;
Divida subordinada, no valor de USD 125 milhões, de ‘B+’ para ‘BB-’;
Emissão de Letras Financeiras, com vencimentos em 2014 e 2015, de 'A+(bra)' para 'AA-(bra)';
Emissão de Huaso Bonds de 'A-(cl)' para 'A(cl)'.
A agência atribuiu a melhora dos ratings do PINE à capacidade do banco em preservar e melhorar o seu perfil de
crédito nos últimos anos. Além disso, segundo a agência, os ratings refletem o desempenho consistente do PINE,
maior diversificação das captações e a boa qualidade dos ativos, da liquidez e de capitalização. Para a Fitch, o
PINE tem administrado cuidadosamente o crescimento no segmento corporativo, com uma estratégia de
diversificação de receitas e cross-selling com o objetivo de reduzir a dependência das receitas de crédito e
aumentar a participação da Mesa para Clientes (FICC) e da PINE Investimentos.
Noberto Pinheiro Junior, Presidente Executivo do PINE, declarou: “o upgrade confirma que a estratégia de
crescimento do Banco está traçada de forma sustentável e que estamos preparados tanto para os desafios
futuros quanto para continuar investindo na nossa franquia de clientes e investidores”.
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