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AVISO AOS ACIONISTAS
São Paulo, 12 de março de 2013 - O PINE (BM&FBOVESPA: PINE4), banco de atacado focado no
relacionamento de longo prazo com empresas de grande porte e investidores, nos termos da Instrução
CVM nº 358/02, vem informar aos seus Acionistas e ao público que, nos termos do Aviso aos Acionistas
divulgado em 04 de fevereiro de 2013, na data de 06 de março de 2013 encerrou-se o período para o
exercício do direito de preferência em relação ao aumento de capital do Banco aprovado em 04 de
fevereiro de 2013.
Adicionalmente às 1.887.605 (um milhão, oitocentas e oitenta e sete mil e seiscentas e cinco) ações
preferenciais subscritas pela Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique
S.A. (“PROPARCO”), o Banco informa que no período supra mencionado foram subscritas ainda 323.289
(trezentas e vinte e três mil, duzentas e oitenta e nove) ações preferenciais adicionais pelo preço de
R$ 14,28 (quatorze reais e vinte e oito centavos) por ação, totalizando um aumento de capital de R$
31.571.566,32.
Desta forma, o Banco vem, por meio do presente, informar que o direito de subscrição das sobras
poderá ser exercido pelos acionistas do Banco que optaram pela subscrição de sobras nas seguintes
condições:
1. Direito de Subscrição e Prazo: os acionistas que no período de preferência optaram pela subscrição
de sobras terão o prazo de 5 (cinco) dias para o exercício do direito de preferência, iniciando-se em
13 de março de 2013 e terminando em 19 de março de 2013, inclusive.
2. Tipo de Ação: preferenciais, sem valor nominal, nominativas, na forma escritural, em tudo
idênticas às já existentes, nos termos do disposto no artigo 171 da Lei nº 6.404/76.
3. Preço de Emissão: o preço de emissão é de R$14,28 (quatorze reais e vinte e oito centavos) por
ação.
4. Proporção do Direito: 1.181,3556910380% sobre as ações subscritas.
5. Condição de Integralização: à vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição.
6. Período de Subscrição: O período de subscrição será de 13 de março de 2013 a 19 de março de
2013, inclusive.
7. Procedimentos para subscrição: os acionistas detentores de ações de emissão do Banco escrituradas
na Itaú Corretora de Valores S.A. que desejarem exercer seu direito de subscrição das sobras deverão
dirigir-se a qualquer agência especializada do Itaú Unibanco S.A. indicada no item 10 deste Aviso, para
subscrição das novas ações mediante assinatura do boletim de subscrição e pagamento do preço
correspondente.
Os acionistas titulares de ações depositadas na Central Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA
(“Central Depositária de Ativos”) deverão exercer os respectivos direitos por meio de seus agentes de
custódia e de acordo com as regras estipuladas pela própria Central Depositária de Ativos, obedecidos
os prazos e condições aqui previstos.
8. Dividendos: as ações preferenciais emitidas são em tudo idênticas às ações preferenciais já
existentes e participarão de forma integral em quaisquer dividendos e/ou juros sobre capital próprio

que vierem a ser declarados após a aprovação do aumento de capital pelo Banco Central do Brasil, nos
termos da regulamentação aplicável.
9. Documentação para subscrição de ações: se pessoa física: cédula de identidade, Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) e comprovante de endereço; se pessoa jurídica:
contrato social ou estatuto social e a ata que elegeu os administradores em exercício, devidamente
arquivada na Junta Comercial competente, e comprovante de endereço. No caso de representação por
procuração, será necessária a apresentação do respectivo instrumento de mandato com firma
reconhecida.
10. Locais de Atendimento: os acionistas detentores de ações de emissão do Banco escrituradas na
Itaú Corretora de Valores S.A. que desejarem exercer os respectivos direitos de preferência deverão
dirigir-se, no prazo acima mencionado, a qualquer agência especializada no atendimento aos
acionistas do Itaú Unibanco S.A., preferencialmente nas agências listadas abaixo, de segunda a sextafeira, no horário bancário:
Brasília
SCS Quadra 3 – Edifício D’Angela, 30, Bloco A,
Sobreloja
CEP 70300-500
Centro - Brasília/DF
61 3316 4850

Rio Janeiro
Rua Sete de Setembro, 99, Subsolo
Centro - Rio de Janeiro/RJ
CEP 20050-005
21 2508 8086

Belo Horizonte
Avenida João Pinheiro, 195, Subsolo
Centro - Belo Horizonte/MG
CEP 30130-180
31 3249 3524

Salvador
Avenida Estados Unidos, 50, 2º Andar - (Edifício
Sesquicentenário)
Comércio - Salvador/BA
CEP 40020-010
71 3319 8010

Curitiba
Rua João Negrão, 65, Sobreloja
Centro - Curitiba/PR
CEP 80010-200
41 3320 4128

São Paulo
Rua Boa Vista, 176, 1º Subsolo
Centro - São Paulo/SP
CEP 01092-900
11 3247 3139

Porto Alegre
Rua Sete de Setembro, 746, Térreo
Centro - Porto Alegre/RS
CEP 90010-190
51 3210 9150
Uma vez encerrado o período de subscrição de sobras mencionado acima, as sobras não subscritas
serão canceladas.
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