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AVISO AOS ACIONISTAS
O Banco Pine S.A. (B3: PINE4) (“Banco”), em continuidade às informações divulgadas no Aviso
aos Acionistas em 16 de fevereiro de 2022, e no Aviso aos Acionistas em 31 de março de 2022,
e em cumprimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e nos termos da Resolução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, vem informar ao mercado o resultado do
processo de Aumento de Capital do Banco, a nova situação patrimonial, e as informações a
respeito da negociação do Bônus de Subscrição previsto na oferta.
1. Quantidades totais no âmbito do aumento de capital
Durante o Período de Subscrição de Sobras foi subscrito um total de 7.259.751 (sete milhões,
duzentas e cinquenta e nove mil, e setecentas e cinquenta e uma) ações preferenciais,
nominativas, escriturais e sem valor nominal. Conforme informado, o Banco não realizou leilão
das sobras, e não houve alocação de sobras adicionais, sendo as mesmas canceladas.
Adicionalmente, serão canceladas 267 (duzentas e sessenta e sete) ações preferenciais,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, originalmente subscritas, cujos subscritores
condicionaram sua decisão de investimento, total ou parcialmente, ao atingimento do montante
máximo do Aumento de Capital. Em razão do cancelamento das subscrições realizadas por
aqueles que condicionaram sua decisão de investimento, o Banco restituirá a tais subscritores o
valor total de R$ 427,20 (quatrocentos e vinte e sete reais, e vinte centavos), correspondente a
R$ 1,60 (um real e sessenta centavos) por ação. Os valores devidos aos subscritores que
optaram por condicionar a subscrição do Aumento de Capital serão depositados no dia 29 de
abril de 2022 nas contas indicadas nos boletins de subscrição.
No âmbito do Aumento de Capital, desconsiderando as ações canceladas em razão das
subscrições condicionadas mencionadas acima, foi subscrito um total de 38.283.443 (trinta e oito
milhões, duzentos e oitenta e três mil, e quatrocentas e quarenta e três) novas ações,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, no valor total de R$ 61.253.508,80 (sessenta e um
milhões, duzentas e cinquenta e três mil, quinhentos e oito reais e oitenta centavos),
correspondentes a aproximadamente 88% (oitenta e oito por cento) das ações disponíveis para
subscrição no âmbito do Aumento de Capital.
2. Homologação do aumento de capital e do Bônus de Subscrição
Considerando o fim do Período de Subscrição de Sobras no âmbito do Aumento de Capital e o
atingimento da Subscrição Mínima, foi realizada hoje, dia 27 de abril de 2022, reunião do
Conselho de Administração que deliberou sobre a homologação parcial do Aumento do Capital
do Banco no valor de R$ 61.253.508,80 (sessenta e um milhões, duzentos e cinquenta e três
mil, quinhentos e oito reais e oitenta centavos), em razão da subscrição e total integralização de
22.317.633 (vinte e dois milhões, trezentas e dezessete mil e seiscentas e trinta e três) ações
ordinárias e 15.965.810 (quinze milhões, novecentas e sessenta e cinco mil, oitocentas e dez)
ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Em decorrência do Aumento de Capital ora homologado, o capital social do Banco passará de
R$ 1.202.393.173,42 (um bilhão, duzentos e dois milhões, trezentos e noventa e três mil, cento e
setenta e três reais e quarenta e dois centavos), dividido em 148.157.764 (cento e quarenta e
oito milhões, cento e cinquenta e sete mil, setecentas e sessenta e quatro) ações nominativas,
sendo 75.577.842 (setenta e cinco milhões, quinhentas e setenta e sete mil, oitocentas e
quarenta e duas) ações ordinárias e 72.579.922 (setenta e dois milhões, quinhentas e setenta e
nove mil, novecentas e vinte e duas) ações preferenciais, sem valor nominal, para R$
1.263.646.682,22 (um bilhão, duzentos e sessenta e três milhões, seiscentos e quarenta e seis
mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), dividido em 186.441.207 (cento e
oitenta e seis milhões, quatrocentas e quarenta e um mil, duzentas e sete) ações nominativas,
sendo 97.895.475 (noventa e sete milhões, oitocentas e noventa e cinco mil, quatrocentas e
setenta e cinco) ações ordinárias e 88.545.732 (oitenta e oito milhões, quinhentas e quarenta e
cinco mil, setecentas e trinta e duas) ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem
valor nominal.
Nesta mesma data, também foi homologada a emissão de 12.760.974 (doze milhões, setecentos
e sessenta mil, novecentos e setenta e quatro) Bônus de Subscrição atribuídos como vantagem
adicional aos subscritores de ações no Aumento de Capital, conforme características e
condições estabelecidas no Aviso aos Acionistas divulgado em 16 de fevereiro de 2022 pelo
Banco.
O aumento de capital está condicionado à aprovação pelo Banco Central do Brasil, nos
termos da regulamentação aplicável, sendo que o requerimento foi protocolado na data de
hoje junto ao órgão regulador, e, uma vez obtida essa aprovação, será posteriormente
ratificado em futura assembleia geral de acionistas do Banco.
As novas ações emitidas e os respectivos bônus de subscrição serão creditados aos
subscritores e estarão disponíveis para negociação em até 4 (quatro) dias úteis após a
aprovação do aumento de capital pelo Banco Central do Brasil, o que será divulgado por
meio de publicação de novo Aviso aos Acionistas.

São Paulo, 27 de abril de 2022.
Sérgio Luis Patrício
Diretor de Relações com Investidores
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