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São Paulo, 21 de novembro de 2012 - O Banco Pine S.A. (“Banco ou PINE”) (BM&FBOVESPA: PINE4),
banco de atacado focado no relacionamento de longo prazo com empresas de grande porte e investidores,
em complementação ao fato relevante divulgado em 06 de agosto de 2012, comunica que o Banco, seu
acionista controlador e o Proparco – Societe de Promotion et de Participation Pour La Cooperation
Economique S.A. (“Proparco”) celebraram um Contrato de Subscrição de Ações, que estabelece os termos
e condições para a realização, pelo Proparco, de aporte de capital no Banco.
De acordo com os termos do Contrato de Subscrição de Ações, o Proparco subscreverá ações preferenciais
de emissão do PINE em montante equivalente em Reais a até EUR 10.000.000,00 (dez milhões de euros),
ao preço unitário de R$ 14,28 (quatorze reais e vinte e oito centavos). Esta operação será conduzida
através de um aumento de capital social por subscrição privada a ser aprovado pelo Conselho de
Administração do PINE e posteriormente submetido à homologação pelo Banco Central do Brasil. Para este
fim, o acionista controlador do PINE irá ceder parcial e proporcionalmente ao Proparco seu direito de
preferência com relação à emissão privada de ações preferenciais acima mencionada, sendo assegurado o
direito de preferência aos demais acionistas do PINE.
A operação acima mencionada fortalece ainda mais a estrutura de capital do PINE e faz com que o Banco
possa continuar a expandir as suas atividades de forma sustentável.
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.
O PINE manterá os acionistas e o mercado informados acerca da evolução da transação ora anunciada.
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