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FATO RELEVANTE

AQUISIÇÃO DE AÇÕES DE PRÓPRIA EMISSÃO

São Paulo, 06 de dezembro de 2012 - O PINE (BM&FBOVESPA: PINE4), banco de atacado focado no
relacionamento de longo prazo com empresas de grande porte e investidores, comunica que o seu Conselho de
Administração aprovou, nesta data, a abertura de um novo programa de recompra de ações preferenciais de
própria emissão.
A deliberação ocorreu por unanimidade e autorizou a Sociedade a adquirir ações de emissão própria, sem
redução do capital social, em observância às disposições dos parágrafos 1 e 2 do artigo 30 da Lei 6.404/76 e
das Instruções 10, 268 e 390 da Comissão de Valores Mobiliários.
O programa autoriza a recompra de até 1.219.659 ações preferenciais de própria emissão, para:
(i)
Manutenção em tesouraria e posterior recolocação no Mercado, com o objetivo principal de
maximizar a geração de valor para os acionistas; e
(ii)
Lastrear o pagamento de remuneração variável de diretores estatutários do Banco nos termos da
Resolução CMN nº 3.921/2010.
Ademais, e ainda pertinente ao mesmo tema, o Conselho de Administração do PINE deliberou:
que este programa vigorará com prazo máximo até o dia 05 de dezembro de 2013, por meio do uso de
recursos das reservas de capital do patrimônio do PINE;
que as aquisições autorizadas serão intermediadas pela XP Investimentos CCTVM S.A., inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0001-04, com sede na Av. das Américas nº 3434, Bloco 7, 2º andar, salas
201 a 208, parte, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
O total de ações em circulação no Mercado era de 28.278.724 em 26 de novembro de 2012.
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