ALTERAÇÃO AO ACORDO DE ACIONISTAS

ENTRE
DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS - UNO ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH
E
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO
COMO PARTES

E

BANCO PINE S.A.

COMO PARTE INTERVENIENTE

12 de setembro de 2012

ACORDO DE ACIONISTAS DO
BANCO PINE S.A.

Esta alteração ao Acordo de Acionistas, com data de 12 de setembro de
2012, é celebrada entre:
I. como Partes:
(a) DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS - UNO ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH,
instituição financeira constituída e existente conforme as leis da República Federal
da Alemanha (Nº de Registro HRB 1005, AG Koln) com sua sede social em
Kammergasse 22, 50676 Koln (Colônia), República Federal da Alemanha
("Investidor"); e
b) NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO, cidadão brasileiro, divorciado, banqueiro,
portador da carteira de identidade RG nº 21.883.700-8, inscrito no CPF/MF sob o
nº 026.336.983-37, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com escritório situado na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 30º andar,

Pinheiros (“Acionista do Banco” e, conjuntamente com o Investidor, doravante
denominados como “Partes” e individualmente como “Parte”);
II. como parte interveniente:
(c) BANCO PINE S.A., sociedade anônima de capital aberto, organizada e existente
de acordo com as leis do Brasil, com sede social na Avenida das Nações Unidas, nº
8.501, 30º Andar, Pinheiros, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil,
inscrito no CNPJ sob o nº 62.144.175/0001-20 (“Banco”);
INTRODUÇÃO
CONSIDERANDO QUE, em 9 de setembro de 2011, as Partes celebraram um Acordo
de Acionistas ("Acordo"), regulando certos assuntos referentes ao controle e
propriedade de suas ações emitidas pelo Banco; e
CONSIDERANDO QUE, nesta data, o Banco aprovou um aumento de capital de
acordo com o Contrato de Subscrição e Outras Avenças, datado de 6 de agosto de
2012 (o “Novo Contrato de Subscrição”), em que o Investidor concordou em
subscrever as ações preferenciais a serem emitidas pelo Banco, conforme os termos
e condições estipulados no Contrato de Subscrição;
CONSIDERANDO QUE é de desejo das Partes que as ações subscritas de acordo com
o Novo Contrato de Subscrição sejam também vinculadas ao Acordo, incluindo as
disposições relativas à opção de venda;
ASSIM SENDO, as Partes e o Banco resolvem firmar a presente alteração do acordo
de acionistas (a “Alteração”), que será regida pelas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA I
DEFINIÇÕES
1.1 Os termos iniciados com letra maiúscula não definidos na Alteração terão o
mesmo significado que lhes foi conferido no Contrato.
CLÁUSULA II
ALTERAÇÕES
2.1 As Partes e o Banco concordam mutuamente em alterar a Cláusula 1.1 do
Contrato, a fim de alterar a definição do seguinte termo:
"Contrato de Subscrição" significa o Contrato de Subscrição e o Novo Contrato de
Subscrição.
2.2 As Partes e o Banco concordam mutuamente em alterar a Cláusula VIII do
Acordo, que terá a nova redação a seguir:
“8.1 Este Acordo permanecerá em pleno vigor e efeito (a) por um prazo de 3 (três)
anos a partir da homologação deste Acordo pelo Banco Central do Brasil, ou do
recebimento de uma confirmação do Banco Central do Brasil de que a homologação
não é necessária; ou (b) enquanto o Investidor detiver no mínimo 70% de suas
Ações, o que ocorrer primeiro. Este Acordo será automaticamente renovado por

períodos sucessivos de 3 (três) anos, a menos que qualquer Parte forneça à outra
Parte um aviso por escrito informando sobre sua intenção de rescindir este Acordo
pelo menos 6 (seis) meses antes do final de qualquer desses períodos.
8.1.1 As Partes e o Banco neste ato concordam que, em caso de alteração deste
Acordo para a incorporação de novas ações subscritas pelo Investidor, o presente
Acordo permanecerá em pleno vigor e efeito por um prazo de 3 (três) anos a partir
(a) da data de aprovação pelo Banco Central do Brasil do aumento de capital
relacionado a essas novas ações subscritas pelo Investidor; ou (b) enquanto o
Investidor detiver no mínimo 70% de suas Ações, o que ocorrer primeiro.”
2.3 As Partes e o Banco concordam mutuamente em alterar a Cláusula 9.7 do
Contrato, que terá a nova redação a seguir:
“9.7 Validade e Arquivamento. Este Acordo apenas será válido mediante sua
aprovação pelo Banco Central do Brasil ou recebimento de uma confirmação do
Banco Central do Brasil de que essa aprovação não é necessária, seguida pelo
arquivamento do Acordo na sede principal do Banco, que deverá observá-lo de
acordo com as disposições da Lei Societária Brasileira. As Partes e o Banco tomarão
todas as providências para anotar nos livros e registros próprios do Banco e do
agente escritural do Banco as restrições sobre a Transferência de Ações e outras
obrigações resultantes deste Acordo e a informação de que as Ações e todos os seus
direitos estão vinculados e sujeitos a esse Acordo.”
2.4 As Partes e o Banco concordam mutuamente em substituir integralmente o
Apêndice A e o Anexo I do Acordo pelo Apêndice A e Anexo I incluídos neste
instrumento. Todas as referências quanto ao termo Ações definido no Acordo se
relacionam com as ações listadas no Apêndice A a este instrumento, inclusive para
os fins das disposições referentes à Opção de Venda do Acordo.
CLÁUSULA III
DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1 Os termos e as condições do Contrato que não foram expressamente
modificados por esta Alteração permanecerão em pleno vigor e efeito e são neste
ato ratificados pelas partes deste instrumento.
3.2 O Banco, em até quinze (15) dias depois da assinatura desta Alteração,
arquivará a Alteração e o Acordo, juntamente com suas traduções oficiais para o
idioma português, no Banco Central do Brasil e, em seguida, fornecerá ao Investidor
uma comprovação da aprovação ou uma confirmação do Banco Central do Brasil de
que essa aprovação não é necessária. Todas as despesas relacionadas às traduções
oficiais e arquivamento serão pagas pelo Banco.
3.3 Esta Alteração poderá ser firmada em várias vias, fisicamente ou por meio de
fax, e cada via assinada e entregue será considerada como sendo um original e
todas as vias juntas constituirão um instrumento.
ESTANDO JUSTAS E CONTRATADAS, as partes celebram esta Alteração ao Acordo
de Acionistas por seus representantes devidamente autorizados em três (3) vias de
igual teor e forma, para um fim, na presença das duas (2) testemunhas abaixo
assinadas.

APÊNDICE A
AÇÕES VINCULADAS E SUJEITAS AO ACORDO DE ACIONISTAS
Acionista
Noberto Nogueira Pinheiro
DEG – Deutsche Investitions –
Und Entwicklungsgesellschaft
mbH

Ações Ordinárias
29.222.446(*)
-

Ações Preferenciais
5.005.067

(*) A quantidade de Ações detidas pelo Acionista do Banco e listada neste instrumento
precisa ser revisada caso a participação atual do Acionista do Banco no capital do
Banco seja diluída por qualquer motivo, para garantir que o Acionista do Banco sempre
detenha cinquenta por cento (50%) mais uma ação ordinária do capital votante do
Banco vinculado e sujeito a este Acordo.

