BANCO PINE S.A.
CNPJ Nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA
EM 29.04.2016
DATA:
29 de abril de 2016, às 9:00 horas.

LOCAL:
Sede Social, na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501 - 29º andar - Eldorado
Business Tower - Pinheiros - São Paulo-SP.

PRESENÇA:
Acionistas titulares de mais de 2/3 (dois terços) das ações representativas do
capital social e da totalidade das ações com direito a voto, os quais atenderam
a convocação do edital publicado no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e
no jornal “Folha de São Paulo”, edições de 13, 14 e 15 de abril de 2016. Presentes também, o Presidente do Conselho de Administração Sr. Noberto Nogueira Pinheiro Junior, o Diretor Sr. Jefferson Dias Miceli e o Sr. Edison Arisa
Pereira (CRC nº 1SP127241/O-0), representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (CRC 2SP000160/O-5).

MESA:
Presidente:
Secretário:

Noberto Nogueira Pinheiro Junior.
Jefferson Dias Miceli.

ORDEM DO DIA:
1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as
demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2015, aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 17.02.2016;
2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, conforme Reunião do Conselho de Administração de 17.02.2016;
3. Deliberar sobre o pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio e dividendos aprovados pelo Conselho de Administração em reuniões de 31.03, 30.06, 30.09 e 30.12.2015; e
4. Alterar o montante anual global da remuneração dos membros do Conselho
de Administração para o exercício de 2016.

DELIBERAÇÕES:
Após os esclarecimentos de que os documentos mencionados no item “1” da
ordem do dia haviam sido publicados no “Diário Oficial do Estado de São
Paulo” e no jornal “Folha de São Paulo”, edição de 19 de fevereiro de 2016, o
representante do acionista controlador, titular de 100% das ações ordinárias
nominativas, deliberou o que segue:
1. Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores, relativos ao
exercício social encerrado em 31.12.2015, as quais foram aprovadas pelo
Conselho de Administração em reunião de 17.02.2016.
2. Aprovar a proposta do Conselho de Administração, em reunião de
17.02.2016, relativa à destinação do lucro líquido do exercício findo em
31.12.2015, no montante de R$41.026.044,80 (quarenta e um milhões, vinte e seis mil, quarenta e quatro reais e oitenta centavos):
- Reserva Legal
- Juros sobre o capital próprio
Total

R$
R$
R$

2.051.302,24
38.974.742,56
41.026.044,80

3. Aprovar o pagamento aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio no montante de R$80.213.000,00 (oitenta milhões,
duzentos e treze mil reais), à base de R$0,6889 por ação, sendo
R$38.974.742,56 (trinta e oito milhões, novecentos e setenta e quatro mil,
setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) relativos
aos lucros do exercício de 2015 e R$41.238.257,44 (quarenta e um milhões, duzentos e trinta e oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) por conta de lucros acumulados de exercícios anteriores a 2015, levados a crédito da conta “Reservas Estatutárias”.
3.1. Referidos pagamentos de juros sobre o capital próprio e dividendos
foram promovidos conforme deliberações havidas em reuniões do
Conselho de Administração realizadas em 31.03, 30.06, 30.09 e
30.12.2015.
3.2. O montante dos juros a título de remuneração sobre o capital próprio,
será imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório, relativos ao
exercício de 2014, conforme previsto no § 7º do artigo 9º da Lei
9.249/95 e nos termos do artigo 42 do Estatuto Social do Banco.
4. Alterar o valor global anual de remuneração dos membros do Conselho de
Administração relativo ao exercício de 2016, para até R$ 16.502.696,00
(dezesseis milhões, quinhentos e dois mil e seiscentos e noventa e seis
reais), nos termos da proposta apresentada e devidamente divulgada pelo
Banco.

4.1. Foi esclarecido que o montante global atribuído aos membros do Conselho de Administração já contempla a parcela que será destinada ao
programa de remuneração variável de que trata a Resolução-CMN nº
3.921/2010.

ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos
pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual logo após
foi lida, aprovada e por todos assinada.
São Paulo, 29 de abril de 2016.
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