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COMUNICADO AO MERCADO
O Banco Pine (B3: PINE4) (“Banco”), banco brasileiro focado no relacionamento de longo prazo
com empresas, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de
Administração do Banco deliberou, em reunião realizada dia 14 de fevereiro de 2022, sobre as
providências a serem adotadas para promover estudos para eventual e futura adoção, ad
referendum da Assembleia Geral, de um programa de emissão de certificados de depósitos de
ações do Banco (“Units”; “Programa de Units”), para a formação de Units do Banco.
A composição e características das Units serão avaliadas buscando otimizar o capital do Banco e
observará as condições que vierem a ser definidas oportunamente pelo Conselho de Administração
quando da eventual instituição do Programa de Units. As Units serão negociadas na B3, assim
como nossas ações, garantindo ao detentor delas os mesmos direitos, vantagens e restrições das
ações de emissão do Banco, como o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio.
O Programa de Units visa assegurar maior liquidez a longo prazo para os acionistas, podendo ser
autorizada a conversão voluntária, pelos acionistas do Banco, de suas ações ordinárias em ações
preferenciais e/ou preferenciais em ordinárias, exclusivamente na quantidade estritamente
necessária para viabilizar a formação das Units, sempre observando os limites legais da proporção
entre o número de ações ordinárias e preferenciais de emissão do Banco e a proporção da
participação de cada acionista no capital social total do Banco.
Nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis ao Banco, a efetivação do Programa de
Units, em especial em razão da possibilidade de conversão, está sujeita à homologação pelo órgão
societário competente do Banco e pelo BACEN
Este Comunicado ao Mercado não constitui uma oferta de venda, subscrição ou para a aquisição
de qualquer valor mobiliário no Brasil ou em qualquer outra jurisdição, possuindo caráter
exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve, em nenhuma
circunstância, ser considerado como, nem constituir, uma recomendação de investimento, oferta
de venda, solicitação ou oferta de compra de quaisquer valores mobiliários do Banco.
O Departamento de Relações com Investidores do Banco permanece à disposição dos acionistas
para esclarecer quaisquer questões relacionadas ao objeto deste Comunicado ao Mercado por
meio do telefone (11) 3372-5391 ou do e-mail ri@pine.com.
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