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COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, 11 de novembro de 2019 - O Banco Pine (B3: PINE4) (“Banco”, “Companhia”), banco regional
brasileiro focado no relacionamento de longo prazo com empresas, informa a seus acionistas e ao mercado
em geral que celebrou nova parceria estratégica de negócios com Hub Fintech (“Hub”), startup de
tecnologia especializada no desenvolvimento de projetos white label no mundo corporativo.
Esta parceria está alinhada com a agenda de transformação digital do Banco, e ampliará a oferta de novas
funcionalidades tanto nas operações B2B, no segmento Pine Empresas, quanto no B2C, na plataforma de
investimentos Pine Online.
A interação com a Hub será pautada em várias iniciativas, mas destacamos abaixo as mais relevantes:
i)

O segmento Pine Empresas, que atualmente oferece uma ampla gama de soluções de crédito e
plataforma de cobrança, ganhará amplitude com serviços de meio de pagamentos, transferências,
vale-alimentação e premiação, além de mais agilidade via incremento do autosserviço em um
ambiente totalmente digital.

ii)

A plataforma de investimentos do Banco voltada às pessoas físicas, Pine Online, passará a oferecer
serviço de contas correntes digitais isentas de taxas, e com opções de pagamento instantâneo por
débito em conta, saques, depósitos e transferências.

iii)

Além disso, a parceria permitirá ao Banco atuar como prestador de serviços bancários na forma de
agente de garantias e liquidante financeiro das movimentações originadas pelos clientes geridos
da Hub.

As soluções originadas também serão desenvolvidas no modelo white label, e serão disponibilizadas via
APIs, plataformas e aplicativos sob a demanda de gestores, assets, e fintechs detentoras de FIDCs.
A sinergia entre Banco e Hub resultará na oferta de benefícios de uma empresa de tecnologia com
funcionalidades de uma estrutura bancária, combinando agilidade e competitividade em um ambiente
seguro.
Mais informações serão divulgadas tempestivamente pela Companhia.
Não se espera que este acordo acarrete efeitos nos resultados do Banco neste exercício social.
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