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COMUNICADO AO MERCADO
ESCLARECIMENTO SOBRE OFÍCIO B3 N° 400/2019-SLS

São Paulo, 03 de junho de 2019 - O Banco Pine S.A. (B3: PINE4), vem por
meio deste Comunicado prestar os esclarecimentos solicitados pela B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão através do Ofício B3 N°400/2019-SLS, recebido em 31 de
maio de 2019, referente à movimentação atípica de ações.

São Paulo, 03 de junho de 2019.

Eduardo Magalhães Fonseca
Diretor de Relações com Investidores

À
B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão.
Superintendência de Acompanhamento de Listagem e Supervisão de
Emissores

At. Sra. Ana Lúcia Pereira
C.C.: CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o
Mercado e Intermediários
Ofício B3 N° 400/2019-SLS
I.

OFÍCIO

Banco Pine S.A.
At. Sr. Eduardo Magalhães Fonseca
Diretor de Relações com Investidores
31 de maio de 2019
400/2019-SLS

Ref. Movimentação atípica de Ações

Prezado Senhor,
Tendo em vista as últimas oscilações registradas com as ações ordinárias de
emissão dessa empresa, o número de negócios e a quantidade negociada,
conforme abaixo, vimos solicitar que seja informado, até 03/06/2019, se há
algum fato do conhecimento de V.S.a. que possa justificá-los.

II.

ESCLARECIMENTOS

Tendo em vista as recentes oscilações registradas com as ações preferenciais (e, não,
ações ordinárias como constou no Ofício citado), o número de negócios e a quantidade
negociada, conforme descrito no Ofício em questão, e tendo inquirido administradores e
acionista controlador, fomos informados pelo acionista controlador que o mesmo está
constantemente analisando alternativas estratégicas para o capital social e/ou regulatório
que suportem o crescimento do Banco Pine S.A., mas que até o momento inexistem
quaisquer transações celebradas que se constituam ato ou fato relevante sujeito à
divulgação ao mercado. Adicionalmente, o Banco Pine S.A. e seus administradores
confirmam que não foram enviadas e/ou recebidas propostas vinculantes ou não, bem
como inexistem negócios jurídicos celebrados que possam ser considerados como ato ou
fato relevante e que possam ter causado impacto às negociações de suas ações.

O Banco Pine S.A. permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

