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São Paulo, 6 de agosto de 2012 - O Banco Pine S.A. (“Banco ou PINE”) (BM&FBOVESPA: PINE4), banco de atacado
focado no relacionamento de longo prazo com clientes de grande porte e investidores, comunica que o Banco, seu
acionista controlador e o DEG – Deutsche Investitions – Und Entwicklungsgesellschaft mbH (“DEG”) celebraram, nesta
data, um Contrato de Subscrição de Ações, que estabelece os termos e condições para a realização, pelo DEG, de
um novo aporte de capital no Banco.
De acordo com os termos do Contrato de Subscrição de Ações, o DEG irá, sujeito à prévia autorização do Banco
Central e outras condições precedentes, subscrever 2.100.840 ações preferenciais de emissão do PINE, no montante
de R$ 29.999.995,20, e que não excederá €12.400.000,00. A operação ocorrerá no âmbito de um aumento de capital
por subscrição privada a ser oportunamente aprovado pelo Conselho de Administração do PINE. Para este fim, o
acionista controlador do PINE irá ceder parcial e proporcionalmente ao DEG seu direito de preferência com relação à
emissão privada de ações preferenciais acima mencionadas, sendo assegurado o direito de preferência aos demais
acionistas do PINE.
No âmbito da transação acima mencionada, o Acionista controlador e a administração do PINE manifestaram
intenção de participar do aumento de capital, com aportes de R$ 100.805.000,00. Os aportes de capital do
controlador e da administração terão as mesmas condições de precificação da operação, acima mencionada, com o
DEG. Serão subscritas 6.558.123 ações ordinárias pelo controlador e 501.050 ações preferenciais pela administração.
Adicionalmente, informamos que o Conselho de Administração do Proparco – Societe de Promotion et de
Participation Pour La Cooperation Economique S.A. (“Proparco”) aprovou, em princípio, um investimento no valor de
até €10.000.000,00, após conclusão satisfatória de auditoria legal. Esse investimento se dará por meio de um
aumento de capital por subscrição privada de ações preferenciais nas mesmas condições de precificação das
operações acima mencionadas, a ser aprovado pelo Conselho de Administração do PINE após a conclusão da
auditoria legal e das negociações contratuais finais.
As operações acima mencionadas fortalecem ainda mais a estrutura de capital do PINE e fazem com que o Banco
possa continuar a expandir as suas atividades de forma sustentável.
Estes aumentos de capital representam não somente o comprometimento dos acionistas e da administração com os
fundamentos do PINE, como também o compromisso com a estratégia de crescimento traçada de forma a gerar cada
vez mais valor para os stakeholders.
O DEG, membro do KfW Bankengruppe, um dos cinco maiores bancos da Alemanha, financia investimentos em
companhias privadas em países em desenvolvimento. Como uma das maiores instituições financeiras de fomento da
Europa, promove empreendimentos privados, contribuindo para o crescimento econômico sustentável e a melhoria
das condições de vida nestes países.
O Proparco está entre as maiores instituições de desenvolvimento financeiro da Europa. É administrada pela AFD
(Agência Francesa de Desenvolvimento) e outros investidores de economias desenvolvidas, emergentes e em
desenvolvimento. Financia investimentos privados em países emergentes e em desenvolvimento e que sejam
economicamente viáveis, socialmente igualitários, ambientalmente sustentáveis e financeiramente lucrativos.
Ressaltamos, mais uma vez, o nosso pioneirismo em trazer o Proparco para seu primeiro investimento em equity em
uma instituição financeira na América Latina, assim como ocorreu com o DEG, ao investir pela primeira vez no Banco
no segundo semestre de 2011. O PINE sente-se honrado pela confiança e parceria do DEG na assinatura de mais uma
operação.
O PINE manterá os acionistas e o mercado informados acerca da evolução das transações anunciadas hoje.
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