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COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, 10 de janeiro de 2018 - O Banco Pine S.A. (BM&FBovespa: PINE4), inscrito no
CNPJ sob o número 62.144.175/0001-20, em mais um passo em direção às melhores práticas
de Governança Corporativa, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral as recentes
movimentações:


Na AGE realizada em 05/01/2018, foram eleitos dois novos membros independentes
que passam a compor o Conselho de Administração: Fabio Dutra, executivo com larga
experiência em importantes instituições financeiras nas áreas de produtos, inovação,
comercial e desenvolvimento de mercado e com viés tecnológico, agregando na
transformação digital do Banco; e Sergio Machado Zica de Castro: gestor com vasta
experiência em posição de liderança no mercado financeiro, sendo membro do
Comitê de Auditoria do Pine desde 2013.
Desta forma, o Conselho de Administração passa a ter uma composição total de 8
membros: Noberto Pinheiro como Presidente, Rodrigo Pinheiro como Vice Presidente,
Igor Pinheiro e Norberto Zaiet como membros, e Gustavo Junqueira, Mailson da
Nóbrega, Sergio Machado Zica de Castro e Fabio Dutra como membros independentes.



Na RCA realizada em 08/01/2018, foram eleitos dois novos membros para o Comitê de
Auditoria: Lavínia Junqueira - profissional com mais de 20 anos de experiência em
instituições financeiras e em auditoria, e reconhecida pelo mercado pelo seu sólido
conhecimento em questões regulatórias, tributárias e jurídicas; e Carlos Elder
Aquino: executivo com mais de 20 anos de experiência em posições de liderança em
instituições financeiras e em auditoria, além de vasto conhecimento na estruturação
e participação de comitês de auditoria, conselhos de administração e conselho fiscal.
Os dois novos membros entram em substituição a Gustavo Junqueira e Susana
Waldeck. Além disso, William Pereira, membro do Comitê de Auditoria desde 2012,
foi designado presidente do Comitê.
Com essas alterações o Comitê de Auditoria fica composto da seguinte maneira:
William Pereira como Presidente, Sergio Machado Zica de Castro, Lavínia Junqueira e
Carlos Elder Aquino como membros.
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