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ACORDO DE ACIONISTAS

ENTRE
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E
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__________________________
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__________________________

ACORDO DE ACIONISTAS DA
BANCO PINE S.A.
Este Acordo de Acionistas, datado de 09 de setembro de 2011, é celebrado por e entre:
I.

Como partes:
(a)
DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS - UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT, MBH, uma
instituição financeira constituída e existente sob as leis da República Federal da Alemanha
(Registro nº HRB 1005, AG Colônia), tendo seu escritório registrado em Kämmergasse 22,
50676 Colônia, República Federal da Alemanha (“Investidora”); e
(b)
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO, brasileiro, divorciado, banqueiro, portadora da
Carteira de Identidade RG nº 21.883.700-8, inscrito no CPF/MF sob nº 026.336.983-37, residente
e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritórios na Avenida das
Nações Unidas, nº 8501, 30º andar, Pinheiros (“Acionista do Banco” e, em conjunto com a
Investidora, conjunta denominados “Partes” e individualmente como “Parte”).

II.

Como interveniente:
(c)
BANCO PINE S.A., uma sociedade anônima constituída e existente sob as Leis do Brasil,
sediada em Avenida das Nações Unidas, nº 8501, 30º andar, Pinheiros, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, Brasil, inscrito no CNPJ sob nº 62.144.715/0001-20 (“Banco”).
PREÂMBULO

CONSIDERANDO QUE, conforme o Acordo de Subscrição e Outras Avenças, datado de 18 de
março de 2011 (o “Acordo de Subscrição”) entre o Banco, a Investidora e o Acionista do Banco, a
Investidora concordou em adquirir e/ou subscrever ações preferenciais emitidas e/ou a serem emitidas
pelo Banco, nos termos e condições do Acordo de Subscrição;
CONSIDERANDO QUE o Acionista do Banco, na data deste Acordo, detêm aproximadamente
70% do capital social do Banco; e
CONSIDERANDO QUE as Partes desejam estabelecer determinadas questões relativas à
governança e propriedade de suas ações emitidas pelo Banco.
AGORA, PORTANTO, as Partes e o Banco concordam em celebrar este Acordo de Acionistas (o
“Acordo”), que será regido pelas disposições abaixo:
SEÇÃO I
DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÃO
1.1.

Termos Definidos
“Acordo” terá o significado atribuído a este termo no preâmbulo.
“Banco” terá o significado atribuído a este termo no preâmbulo.
“Acionista do Banco” terá o significado atribuído a este termo no preâmbulo.

“Lei Brasileira de Sociedades Anônimas” significa a Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976,
conforme periodicamente alterada.
“Dia Útil” significa qualquer dia (exceto sábados e domingos) no qual os bancos comerciais estão de
maneira geral abertos na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, e em Colônia, República
Federal da Alemanha, para a realização dos negócios bancários normais.
“Estatuto” significa o estatuto do Banco vigente na data do presente instrumento e anexado ao presente
instrumento como Anexo I.
“Lista de Exclusão” significa a lista de setores e atividades proibidos estabelecida no Anexo II.
“Autoridade Governamental” significa qualquer governo, autoridade governamental, regulatória,
administrativa ou tributária nacional, estadual, provinciana, local ou semelhante, agência ou comissão
ou qualquer corte, tribunal ou órgão judicial ou arbitral.
“ICC” terá o significado atribuído a este termo na Seção 9.12(a).
“Investidora” terá o significado atribuído a este termo no preâmbulo.
“Efeito Adverso Importante” significa qualquer ação judicial ou qualquer ocorrência que possa afetar
substancialmente e adversamente a posição comercial ou financeira do Banco.
“Patrimônio Líquido” significa o patrimônio líquido consolidado do Banco revelado no último balanço
patrimonial consolidado registrado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
“Partes” tem o significado atribuído a este termo no preâmbulo.
“Pessoa” significa qualquer Autoridade Governamental ou qualquer pessoa física, jurídica, sociedade,
sociedade anônima, sociedade de responsabilidade limitada, joint venture, fundo, organização não
incorporada ou outra entidade ou organização, seja uma pessoa jurídica ou não.
“Comprador” tem o significado atribuído a este termo na Seção 5.1.
“Notificação de Venda” tem o significado atribuído a este termo na Seção 6.2.
“Opção de Venda” tem o significado atribuído a este termo na Seção 6.1.
“Evento de Opção de Venda” tem o significado atribuído a este termo na Seção 6.1.
“Preço de Opção de Venda” tem o significado atribuído a este termo na Seção 6.3.
“Ações” significa as ações do capital social do Banco emitidas pelo Banco e possuídas pelas partes
listadas no Anexo A ao presente instrumento, todas as quais são vinculadas por e sujeitas a este
Acordo e também (a) quaisquer ações do capital social do Banco emitidas pelo Banco e recebidas
pelas Partes em resultado de bônus de ações e/ou desdobramentos de ações ou desdobramento reverso
de ações em relação às Ações; e (b) quaisquer ações do capital social do Banco emitidas pelo Banco
ou valores mobiliários conversíveis nestas ações subscritas pelas partes em resultado do exercício dos
direitos de preferência em relação às Ações, exceto sobras. O número de Ações listadas no Anexo A
ao presente instrumento deve ser revisto caso a participação atual do Acionista do Banco no capital
social do Banco for diluída por qualquer razão de modo a garantir que o Acionista do Banco tenha

sempre 50% (cinquenta por cento) mais uma ação ordinária no capital social com direito a voto do
Banco vinculado por e sujeito a este Acordo.
“Acordo de Subscrição” tem o significado atribuído a este termo no preâmbulo.
“Direito de Saída Conjunta” tem o significado atribuído a este termo na Seção 5.1.
“Documentos da Transação” significa este Acordo, o Acordo de Subscrição e qualquer outro
documento relativo à transação contemplado no presente instrumento e no mesmo.
“Transferência” incluindo, com significados correlacionados, os termos “Transferência”,
“Transferindo” e “Transferido” significa qualquer transferência, venda, cessão (inclusive cessão de
direitos de preferência), troca, doação ou outra disposição de qualquer tipo, voluntária ou involuntária,
contingente ou não contingente, incluindo qualquer transferência, venda, cessão, troca, doação ou
outra disposição de qualquer tipo que resulte da execução de qualquer caução, hipoteca, concessão de
participação de garantia ou gravame, ou em relação a qualquer fusão, consolidação, reorganização,
incorporação, emissão de títulos ou outra transação que tenha um efeito similar.
“Notificação de Transferência” tem o significado atribuído a este termo na Seção 5.1.
1.2.

Regras de Interpretação
1.2.1.

Todas as referências a artigos, seções, itens e anexos usadas neste Acordo são a artigos,
seções, itens e anexos deste Acordo, a menos que de outra forma especificado. Os Adendos e
Anexos anexados a este Acordo fazem parte deste Acordo e são aqui incorporados para todos
os fins.

1.2.2.

Se um termo for definido como uma parte do texto (tal como um pronome), ele terá um
significado correspondente quando usado outra parte do texto (tal como um verbo). Os termos
definidos no singular têm os significados correspondentes no plural e vice-versa. A menos que
o contexto deste Acordo claramente exija de outra forma, palavras denotando o gênero
masculino incluirão o feminino e vice-versa. O termo “inclui” ou “inclusive” significa
“incluindo, sem limitação”. As palavras “deste”, “daquele”, “pelo presente”, “no presente”,
“sob o presente” e palavras de significado semelhante, quando usadas neste Acordo, farão
referência a este Acordo como um todo e não a qualquer seção ou artigo em particular no qual
estas palavras aparecerem. As frases “a data deste Acordo”, “data do presente instrumento” e
termos de significado semelhante, a menos que o contexto exija de outra forma, serão
consideradas como fazendo referência à data especificada no parágrafo de abertura deste
Acordo.

1.2.3.

Os títulos deste Acordo são inseridos apenas por conveniência e não serão considerados parte
ou afetando a interpretação ou o entendimento de qualquer disposição deste Acordo.
SEÇÃO II
GOVERNANÇA CORPORATIVA

2.1.

Administração. O Banco será administrado por um Conselho de Administração e por uma Diretoria,
ambos os quais serão compostos e atuarão de acordo com as disposições do Estatuto do Banco e deste
Acordo.

SEÇÃO III
POLÍTICA DE DIVIDENDOS
3.1.

Dividendos Obrigatórios. As partes terão o direito de receber dividendos obrigatórios no valor
equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido anual do Banco, ajustado de acordo
com o Artigo 202 da Lei Brasileira de Sociedades Anônimas.
SEÇÃO IV
COMPROMISSOS

4.1.

4.2.

Cumprimento Ambiental, Social e de Saúde e Segurança
4.1.1.

O Banco deverá continuamente envidar seus melhores esforços para realizar seus negócios e
operações com a devida consideração aos fatores ambientais e sociais.

4.1.2.

O Banco cumprirá integralmente todas as leis e regulamentos ambientais, de saúde e
segurança ocupacional e sociais nacionais, incluindo as Normas Trabalhistas Principais da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), conforme estabelecido na Declaração da OIT
sobre Princípios Fundamentais e Direitos no Trabalho de 1998 e os Termos e Condições
Básicos de Emprego, que em ambos os casos foram ratificados pelo Brasil e não estão em
conflito com a lei e regulamentos brasileiros.

4.1.3.

As Partes e o Banco providenciarão para que o Banco, a partir da data do presente
instrumento, não invista ou conceda empréstimos, financiamentos, investimentos ou outro
apoio a clientes envolvidos em qualquer dos setores ou atividades constantes na Lista de
Exclusão.

4.1.4.

O Banco manterá adicionalmente e aperfeiçoará um Sistema de Gestão Ambiental e Social
satisfatório para a Investidora.

4.1.5.

O Banco nomeará um membro da administração sênior para ser responsável pelas questões
ambientais e sociais e um Diretor de Compliance Ambiental e Social treinado. O Banco
notificará imediatamente a Investidora se estas pessoas forem substituídas.

4.1.6.

O Banco fornecerá à DEG anualmente, no máximo 90 dias após o término do exercício
financeiro, um Relatório Anual de Monitoramento Ambiental e Social.

Nenhum Pagamento Inadequado ou Ilegal. O Banco não oferecerá ou dará de maneira corrupta ou
ilegal ou solicitar que uma pessoa ofereça ou dê de maneira corrupta ou ilegal em nome do Banco,
qualquer coisa de valor a: (i) qualquer oficial de uma Autoridade Governamental, qualquer partido
político ou oficial do mesmo ou qualquer candidato a cargo político; (ii) qualquer membro de qualquer
Autoridade Governamental; ou (iii) qualquer outra pessoa, em qualquer caso, contanto que saiba ou
tenha razão para saber que a totalidade ou parte deste dinheiro ou coisa de valor pode ser oferecida,
dada ou prometida, direta ou indiretamente, a qualquer oficial ou funcionário de uma autoridade
governamental ou candidato a cargo político para os seguintes fins: (x) influenciar qualquer ação ou
decisão desta pessoa, em sua atuação oficial, inclusive uma decisão de deixar de cumprir a sua função
inicial; (y) induzir esta pessoa a usar sua influência junto à Autoridade Governamental para afetar ou
influenciar qualquer ato ou decisão desta Autoridade Governamental para auxiliar o Banco, suas
subsidiárias na obtenção ou manutenção dos negócios para ou com qualquer Autoridade
Governamental; ou (z) quando este pagamento constituir uma propina, suborno ou pagamento ilegal

ou inadequado para auxiliar o Banco ou suas subsidiárias na obtenção ou manutenção de negócios
para ou junto a ou dirigindo negócios a qualquer pessoa.
4.3.

Compromissos Adicionais. O Banco deverá:
a) assegurar a aplicação dos valores de subscrição e/ou aquisição recebidos da Investidora conforme
o Acordo de Subscrição de acordo com o objetivo societário do Banco; e
b) autorizar seus auditores a se comunicarem diretamente com a DEG em relação às demonstrações
financeiras publicamente disponíveis do Banco exclusivamente para esclarecer dúvidas específicas
sobre estas demonstrações financeiras;
dentro de 10 (dez) dias após a assinatura deste Acordo ou qualquer alteração a ele, registrar este
Acordo ou qualquer tal alteração, conforme aplicável, juntamente com a sua tradução juramentada
relevante para o idioma português, no Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, e apresentar imediatamente em sequência comprovação de qualquer destes
registros em forma e conteúdo razoavelmente satisfatórios à Investidora. Todas as despesas incorridas
em relação a esta tradução juramentada e os registros mencionados serão pagas pelo Banco.
SEÇÃO V
DIREITOS DE SAÍDA CONJUNTA

5.1.

Notificação de Transferência. Caso o Acionista do Banco proponha Transferir a totalidade ou parte das
suas Ações vinculadas a este Acordo a qualquer terceira parte (um “Comprador”), exceto uma
Transferência Permitida, então o Acionista do Banco, como uma condição suspensiva a esta
Transferência, dará a Investidora uma notificação (a “Notificação de Transferência”) desta venda, cuja
notificação especificará em detalhes razoáveis: (a) o número total de Ações a serem transferidas ao
Comprador; (b) a remuneração em dinheiro por Ação a ser recebida pelo Acionista do Banco; (c) a
identidade do Comprador em potencial; (d) quaisquer outros termos e condições importantes da
Transferência Proposta; (e) a data esperada da Transferência Proposta; e (f) que a Investidora terá o
direito (o “Direito de Saída Cojunta”) de decidir vender a sua parte adicional das Ações a serem
Transferidas ao Comprador ao mesmo preço por Ação e nos mesmos termos que o Acionista do
Banco.

5.2.

Notificação de Exercício. A Investidora terá o direito, mas não a obrigação, de participar desta venda e
pode decidir participar em uma venda contemplada pela apresentação de notificação escrita ao
Acionista do Banco dentro de 30 (trinta) dias após o seu recebimento da Notificação de Transferência.
Se a Investidora deixar de responder dentro deste período de 30 (trinta) dias, esta falha será
considerada como uma escolha de não participar da venda.

5.3.

Exercício do Direito de Saída Conjunta. Se a Investidora decidir participar da venda, a Investidora terá
o direito de transferir na venda proposta, ao mesmo preço e nos mesmos termos que o Acionista do
Banco, um número de ações igual à mesma proporção de ações que o Acionista do Banco está
vendendo. Se o Comprador recusar-se a adquirir todas as Ações da Investidora de acordo com o
exercício do seu Direito de Saída Conjunta, as negociações para a transação contemplada com o
Comprador serão interrompidas e o Banco não registrará nenhuma transferência de quaisquer ações ao
Comprador.

5.4.

Transferência a Terceiros. Sujeito ao cumprimento desta Seção V, o Acionista do Banco terá direito,
por um período de 60 (sessenta) dias após o término do período de 30 dias mencionado na Seção 5.2,

para Transferir as Ações objeto da Notificação de Transferência ao Comprador a um preço não
superior ao preço contido em e de outra forma nos termos e condições não mais favoráveis ao
Acionista do Banco do que aqueles estabelecidos na Notificação de Transferência; ficando acordado
que, após o final do período de 60 dias mencionado nesta Seção 5.4, o Acionista do Banco não
realizará nenhuma Transferência de Ações sem iniciar novamente os procedimentos estabelecidos
nesta Seção V.
5.5.

Transferências Permitidas. O Acionista do Banco não terá restrição quanto à transferência de suas
Ações a: (a) qualquer empresa 100% controlada direta ou indiretamente por ele; (b) membros do
Conselho de Administração de acordo com as exigências da Lei Brasileira de Sociedades Anônimas de
que cada Conselheiro seja um acionista do Banco; e (c) cônjuge (mas não ex-cônjuge) e descendentes
(tanto naturais quanto adotados) e qualquer fundo exclusivamente em benefício do Acionista do Banco
e/ou de tal cônjuge do Acionista do Banco (mas não ex-cônjuge) e/ou descendentes (tanto naturais
quanto adotados); ficando estabelecido que, em todos estes casos, o adquirente das Ações se tornará
parte deste Acordo.
SEÇÃO VI
OPÇÃO DE VENDA

6.1.

Opção de Venda. A Investidora tem o direito de vender as suas Ações ao Acionista do Banco e exigir
que o Acionista do Banco compre estas Ações (a “Opção de Venda”) nos termos e condições
estabelecidos nesta Seção VI, mediante a ocorrência de um dos seguintes casos (“Evento de Opção de
Compra”):
a) qualquer declaração falsa importante feita pelo Banco ou pelo Acionista do Banco sob os
Documentos da Transação;
b) dissolução, extinção ou liquidação de ou qualquer pedido de falência que não seja extinto dentro
de 30 (trinta) dias, que tenha sido provocado por ações ou decisões não publicamente disponíveis
ou reveladas à Investidora;
c) rescisão, suspensão, alteração, violação da autorização para o Banco realizar negócios, provocada
por negligência ou violação pelo Banco, que tenha um efeito adverso significativo sobre os
negócios do Banco;
d) qualquer alteração ao Estatuto Social do Banco para mudar o objeto social do Banco;
e) se o Banco autorizar ou comprometer-se a qualquer providência para a negociação ou gravame de
ativos importantes representando 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do Banco,
em uma ou em uma série de transações, exceto quanto (i) à venda de carteiras de empréstimos no
curso normal das atividades de levantamentos de fundos realizadas pelo Banco; (ii) à venda de
ativos recebidos pelo Banco em resultado do pagamento de uma dívida, execução de uma garantia
ou retomada de posse; e (iii) a qualquer outra dívida de ativos no curso normal dos negócios do
Banco, exceto quando esta venda puder ter a expectativa razoável de provocar um Efeito Adverso
Importante; e
f) se o Banco deixar de cumprir os compromissos estabelecidos na Seção 4 acima, exceto no caso
das Seções 4.1.1 e 4.1.2, onde esta falha não teria um Efeito Adverso Importante.

6.2.

Exercício da Opção de Venda. A Investidora pode exercer a Opção de Venda em relação a todas, mas
não menos que todas, Ações detidas pela Investidora pela apresentação de uma notificação ao
Acionista do Banco (a “Notificação de Venda”) dentro de 30 dias da ocorrência do Evento de Opção
de Venda; caso isto não ocorra, a Investidora será considerada como tendo renunciado à sua Opção de
Venda em relação a este Evento de Opção de Venda.

6.3.

Pagamento do Preço de Opção de Venda. Após o recebimento da Notificação de Venda, a Opção de
Venda tomará todas as providências necessárias para pagar, no 30º (trigésimo) Dia Útil após o
recebimento da Notificação de Venda, um valor, em dólares, em fundos imediatamente disponíveis,
igual ao preço total pago pelas Ações no momento de sua aquisição e/ou subscrição de acordo com os
termos do Acordo de Subscrição (o “Preço de Opção de Venda”).

6.4.

Transferência de Ações. Após o recebimento do Preço de Opção de Venda aqui especificado, a
Investidora transferirá a titularidade das Ações que estão sujeitas à Opção de Vendas ao Acionista do
Banco livre de qualquer gravame ou ônus.
SEÇÃO VII
DESEMPENHO ESPECÍFICO

7.1.

O não cumprimento de qualquer das obrigações aqui estabelecidas sujeitará a parte inadimplente
aos recursos disponíveis que permitam o desempenho específico da obrigação inadimplida. Caso
o desempenho específico não esteja disponível e não haja recurso que proporcione um resultado
prático semelhante ao cumprimento da obrigação inadimplida, fica pelo presente instrumento
acordado que a indenização por prejuízos incorridos por resultado do inadimplemento não
constituirá uma remuneração apropriada.
SEÇÃO VIII
VIGÊNCIA

8.1.

Este Acordo permanecerá em plena vigência e efeito pelo prazo de 3 (três) anos a partir da data
de sua homologação pelo Banco Central do Brasil ou enquanto a Investidora detiver no mínimo
70% das suas ações, o que for anterior. Este Acordo será automaticamente renovado por períodos
sucessivos de 3 anos, a menos que qualquer das Partes apresente uma notificação escrita à outra
Parte informando a sua intenção de rescindir este Acordo por no mínimo 6 (seis) meses antes do
final de qualquer tal período.
SEÇÃO IX
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

9.1.

Notificações. Todas as notificações relativas a este Acordo deverão ser feitas por escrito, por carta, fax
ou quaisquer outros meios com prova de recebimento, para os endereços indicados abaixo, aos
cuidados das pessoas indicadas abaixo ou como de outra forma especificado por uma parte à outra
parte, por notificação escrita:
I.

Se para a Investidora:
DEG - Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft, mbH
Kämmergasse 22
50676 Colônia
Alemanha

Fax: +49 221 4986 1290
A/C: Departamento/Carteira da América Latina
Com cópia para:
TozziniFreire Advogados
Rua Borges Lagoa, nº 1328
São Paulo, São Paulo, Brasil
A/C: Sr. Antonio Felix de Araujo Cintra / Sra. Ana Carolina de Salles Freire
II.

Se para o Acionista do Banco:
Avenida das Nações Unidas, 8501, 30º Andar
São Paulo, São Paulo, Brasil
Fax: +55 11 3372-5401
Com cópia para:
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 11º andar
São Paulo, São Paulo, Brasil
A/C: Sr. Nei Zelmanovits / Sra. Eliana Chimenti

III.

Se para o Banco:
Avenida das Nações Unidas, 8501, 30º andar
São Paulo, São Paulo, Brasil
Fax: +55 11 3372-5401
A/C: Sr. Jefferson Dias Miceli
Com cópia para:
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, 11º andar
São Paulo, São Paulo, Brasil
A/C: Sr. Nei Zelmanovits / Sra. Eliana Chimenti

9.1.1.

9.2.

Todas as notificações entregues de acordo com esta Seção 9.1 serão consideradas como tendo
sido entregues na data de seu recebimento pelo destinatário no endereço correto, exceto no
caso de notificações por carta, com recibo de entrega, ou por fax que seja recebido após o
encerramento do horário comercial, que serão consideradas como tendo sido recebidas no Dia
Útil imediatamente posterior.

Renúncia. Nenhuma renúncia por qualquer das partes a qualquer termo ou disposição deste Acordo ou
a qualquer inadimplemento sob este afetará os direitos desta parte posteriormente de executar este
termo ou disposição ou de exercer qualquer direito ou recurso em caso de qualquer outro
inadimplemento, sob os termos da lei aplicável.

9.3.

Cumprimento de Obrigações. As obrigações assumidas neste Acordo são irrevogáveis e
incondicionais. As partes comprometem-se a cumprir e fazer com que outros cumpram todas as
obrigações aqui estabelecidas e reconhecem que quaisquer atos realizados ou medidas tomadas pelas
partes ou por terceiros em violação a este Acordo ou em violação às disposições aqui estabelecidas são
nulos e inválidos entre elas, o Banco e qualquer terceira parte.

9.4.

Sucessores e Cessionários. Este Acordo será vinculativo a e útil em benefício do Banco, das partes e
de seus respectivos sucessores de qualquer espécie. A menos que de outra forma estabelecido por
todas as partes e exceto quanto a Transferências Permitidas, um novo acionista do Banco, sem ser um
sucessor de qualquer maneira de uma das partes, não será considerado parte deste Acordo e não terá
direito aos direitos aqui estabelecidos. A menos que de outra forma aqui estabelecido ou pactuado por
todas as partes por escrito, este Acordo e todos os seus direitos e obrigações não devem ser cedidos a
qualquer terceira parte.

9.5.

Entendimento Total. Este Acordo constitui o entendimento total entre suas partes em relação ao seu
assunto e sucede, na data do presente instrumento, qualquer outro acordo, contrato, promessa,
compromisso, carta ou qualquer outra forma de acordo, comunicação ou obrigação, seja verbal ou
escrito, por qualquer parte (ou qualquer de seus representantes) em relação aos assuntos abrangidos
neste Acordo.

9.6.

Interveniente. O Banco assina este Acordo na qualidade de interveniente e pelo presente instrumento
reconhece todos os seus termos e aceita e concorda em cumprir todas as suas obrigações sob este.

9.7.

Eficácia e Registro. Este Acordo será eficaz apenas após sua homologação pelo Banco Central do
Brasil e será posteriormente arquivado na sede do Banco, o que deve ser observado de acordo com as
disposições da Lei Brasileira de Sociedades Anônimas. As partes e o Banco tomarão todas as medidas
para registrar nos livros e registros apropriados do Banco e do agente de contabilidade do Banco, as
restrições sobre a transferência de ações e outras obrigações resultantes deste Acordo e as informações
de que as ações e todos os seus direitos estão vinculados a e são sujeitas a este Acordo.

9.8.

Prevalência deste Acordo. As disposições deste Acordo prevalecerão sobre as disposições de qualquer
acordo de acionistas não submetidas à aprovação do Banco Central do Brasil.

9.9.

Independência. A invalidade, na totalidade ou em parte, de qualquer seção deste Acordo não afetará as
outras seções, que continuarão válidas e vigentes até o cumprimento completo pelas partes de todas as
suas obrigações estabelecidas neste Acordo. No caso de qualquer tal invalidade, as partes
comprometem-se pelo presente instrumento a negociar, no mais curto período de tempo possível, em
substituição à cláusula invalidade, a inclusão neste Acordo de Acionistas dos termos e condições
válidos que reflitam os termos e condições da cláusula invalidade, levando em consideração a intenção
e o objetivo das partes no momento da negociação da cláusula invalidada e o contexto no qual ela
aparece.

9.10. Confidencialidade. Cada uma das partes do presente instrumento manterá a confidencialidade de
qualquer informação recebida da outra parte e/ou do Banco incluindo, sem limitação, todos os dados e
informações obtidos por qualquer delas em conformidade com este Acordo, exceto quanto a
informações públicas. Não obstante o supracitado, em relação ao Banco, qualquer parte pode revelar
determinadas informações financeiras e outros registros, documentos corporativos pertinentes e
documentos relativos aos negócios de qualquer membro do Banco, na extensão razoavelmente
necessária, qualquer comprador em potencial das ações desta parte e a qualquer funcionário, diretor,

procurador, contador ou outro representante da mesma, ficando estabelecido que esta parte deverá
fazer com que o comprador em potencial e o funcionário, diretor, procurador, contador ou outro
representante celebre um acordo de confidencialidade em cumprimento às disposições desta Seção
9.10.
9.11. Lei Regente. Este Contrato será regido por e interpretado de acordo com as leis do Brasil.
9.12. Arbitragem. Exceto quando houver um inadimplemento que permita a uma das partes instaurar
processo de execução judicial de acordo com a lei brasileira (“Execução Judicial”), qualquer
controvérsia relativa a ou resultante deste Acordo será resolvida por arbitragem, de acordo com as
disposições abaixo:
a) a arbitragem será submetida ao Painel Internacional de Arbitragem da Câmara Internacional de
Comércio (ICC), de acordo com as Regras de Arbitragem da ICC (de agora em diante aqui
denominadas “Regras”), vigentes no início da arbitragem. Se as Regras forem omissas sobre
qualquer aspecto processual, elas serão suplementadas pelas disposições relevantes da Lei Federal
nº 9.307 de 23 de setembro de 1996;
b) a controvérsia será decidida por um Painel Arbitral composto de 3 (três) árbitros. O Acionista do
Banco nomearão em conjunto 1 (um) árbitro e a Investidora nomeará 1 (um) árbitro e os 2 (dois)
árbitros nomearão, por acordo mútuo e dentro de 10 (dez) dias, o terceiro árbitro, que atuará como
presidente do Painel Arbitral. Após o término do período de 10 (dez) dias mencionado e caso os
árbitros indicados pelas partes deixem de chegar a um acordo para a nomeação do terceiro árbitro,
que atuará como presidente, este terceiro árbitro será nomeado de acordo com as regras;
c) a arbitragem será realizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, República Federativa do
Brasil. O procedimento de arbitragem será realizado no idioma inglês. O Painel Arbitral terá
poderes para resolver qualquer e todas as controvérsias relativas à disputa, inclusive questões
auxiliares, e terá poderes para emitir quaisquer ordens necessárias às partes, inclusive medidas
cautelares e ordens intermediárias antes de uma decisão final. Os árbitros não estão autorizados a
atuarem como compositor amigável ou para decidir ex aequo et bono;
d) cada parte mantém o direito de buscar assistência judicial: (a) para obter medidas provisórias para
a proteção de direitos antes da instalação da arbitragem e quaisquer destas ações não serão
interpretadas como uma renúncia à arbitragem como único meio de resolução de controvérsias
selecionado pelas partes; (b) executar qualquer decisão do Painel Arbitral, inclusive a Sentença
Arbitral; e (c) buscar a anulação do Painel Arbitral quando permitido por lei. Caso as partes
busquem assistência judicial nas circunstâncias estabelecidas acima, os Tribunais da Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, terão jurisdição;
e) o Painel Arbitral apresentará sua decisão dentro de 12 (doze) meses do início do procedimento de
arbitragem. Este prazo pode ser prorrogado por até 6 (seis) meses pelo Painel Arbitral, contanto
que se justifique;
f) as despesas, custas e honorários advocatícios serão assumidos pelas partes como determinado pelo
Painel Arbitral;
g) as partes manterão a confidencialidade de cada uma e de todas as informações relativas à
arbitragem.

9.13. Idioma. Este Acordo será traduzido para o português. No caso de um conflito entre o português e
inglês deste Acordo, a versão em inglês prevalecerá.
9.14. Vias. Este Acordo pode ser assinado em qualquer número de vias, cada uma delas sendo considerada
um original, mas todas constituindo um e o mesmo instrumento.
Em testemunho do que, as Partes em conjunto com o Banco fizeram com que seus representantes
devidamente autorizados assinassem este Acordo de Acionistas em 3 (três) vias de idêntica forma e
conteúdo, para um efeito e na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo.
São Paulo, 09 de setembro de 2011.
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BANCO PINE S.A.
(a.) (ilegível)
Nome: Noberto N. Pinheiro Junior
Cargo: Diretor Presidente

(a.) (ilegível)
Nome: Noberto Zaiet Junior
Cargo: Vice-Presidente de Finanças

(Consta Reconhecimento das firmas de: Noberto Nogueira Pinheiro Junior e Noberto Zaiet Junior,
pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 13º Subdistrito Butantã, aos 09 de Setembro de
2011. Constam selos de autenticação)
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DEG – DEUTSCHE INVESTITIONS – UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH
(a.) (ilegível) – Ana Carolina de S. Freire
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(a.) (ilegível)
(Consta Reconhecimento da firma de: Noberto Nogueira Pinheiro, pelo Oficial de Registro Civil das
Pessoas Naturais do 13º Subdistrito Butantã, aos 09 de Setembro de 2011. Constam selos de
autenticação)

[Página de assinatura 4/4 do Acordo de Acionistas celebrado entre Banco Pine S.A., DEG – Deutsche
Investitions – und Entwicklungsgesellschaft mbH e Noberto Nogueira Pinheiro]

Testemunhas:
1. (a.) (ilegível)
Nome: Marina G. Lopes Augusto
RG: 22.739.318-1
CPF/MF: 153.789.648-22

2. (a.) (ilegível)
Nome: Ana Paula Marinho
RG: 19.146.289-5
CPF/MF: 116.732.438-27

ANEXO A
AÇÕES VINCULADAS A E SUJEITAS AO ACORDO DE ACIONISTAS
Acionista

Ações Ordinárias

Noberto Nogueira Pinheiro
DEG – Deutsche Investitions – und
Entwicklungsgesellschaft mbH

22.721.937 (*)

Ações
Preferenciais
-

-

2.543.604

(*) O número de ações detidas pelo Acionista do Banco e aqui listadas deve ser revisto caso a
participação atual do Acionista do Banco no capital social do Banco seja diluída por qualquer razão, de
modo a assegurar que o Acionista do Banco sempre tenha 50% (cinquenta por cento) mais uma ação
ordinária no capital social do Banco vinculado por e sujeito a este Acordo.

ANEXO I
BY-LAWS OF THE BANK
ESTATUTO SOCIAL DO BANCO PINE S.A.
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO
Artigo 1º. O Banco PINE S.A. (“Banco”) é uma sociedade anônima regida pelo presente Estatuto e
pela legislação em vigor.
Artigo 2º. O Banco tem a sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, competindo ao
Conselho de Administração fixar seu endereço.
Parágrafo Único. O Banco poderá abrir e encerrar filiais, agências, postos, unidades administrativas e
escritórios de representação no País e alterar o endereço por deliberação da Diretoria ou, no Exterior,
mediante aprovação do Conselho de Administração.
Artigo 3º. O Banco tem por objeto a prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes às
respectivas carteiras autorizadas (comercial e de crédito, financiamento e investimento), inclusive
câmbio e o exercício da administração de carteira de valores mobiliários, bem como participar de outras
sociedades, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor.
Artigo 4º. O prazo de duração do Banco é indeterminado.
CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL
Artigo 5º. O capital social subscrito e integralizado é de R$422.605.721,64 (quatrocentos e vinte e dois
milhões, seiscentos e cinco mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos), distribuído

em 85.409.105 (oitenta e cinco milhões, quatrocentas e nove mil, cento e cinco) ações nominativas,
sendo 45.443.872 (quarenta e cinco milhões, quatrocentas e quarenta e três mil, oitocentas e setenta e
duas) ordinárias e 39.965.233 (trinta e nove milhões, novecentas e sessenta e cinco mil, duzentas e
trinta e três) preferenciais, sem valor nominal.
Artigo 6º. O Banco fica autorizado a aumentar o seu capital social, independente de reforma
estatutária, em até mais 100.000.000 (cem milhões) de ações ordinárias ou preferenciais, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal, mediante deliberação do Conselho de Administração. O
Conselho de Administração fixará o número, preço, prazo de integralização e as demais condições da
emissão de ações dentro do limite autorizado neste artigo.
§ 1º. O aumento de capital do Banco com emissão de ações pode compreender uma ou mais espécies ou
classes de ações, sem guardar proporção entre as ações de cada espécie ou classe, observando-se,
quanto às ações preferenciais, o limite previsto em lei.
§ 2º. Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá deliberar a emissão
de bônus de subscrição.
§ 3º. Dentro do limite do capital autorizado e de acordo com o plano aprovado pela Assembléia Geral,
o Banco poderá outorgar opção de compra de ações a administradores, empregados ou pessoas naturais
que lhe prestem serviços, ou a administradores, empregados ou pessoas naturais que prestem serviços a
sociedades sob seu controle, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga e no
exercício das opções de compra.
§ 4º. É vedado ao Banco emitir debêntures ou partes beneficiárias.
Artigo 7º. O capital social será representado por ações ordinárias e preferenciais.
§1°. A cada ação ordinária corresponderá o direito a um voto nas deliberações da Assembléia Geral. No
caso de oferta pública decorrente de eventual alienação das Ações de Controle, as ações ordinárias não
pertencentes ao Acionista Controlador terão direito ao recebimento do mesmo preço pago pelas Ações
de Controle, conforme definições previstas no Capítulo VIII deste Estatuto Social.
§2°. As ações preferenciais não conferem direito a voto nas deliberações da Assembléia Geral, sendolhes asseguradas as seguintes preferências e vantagens:
(a)

prioridade no reembolso de capital em caso de liquidação do Banco, sem prêmio;

(b)

participação nos lucros distribuídos em igualdade com as ações ordinárias; e

(c)
direito de serem incluídas em oferta pública em decorrência de alienação de Controle do Banco
ao mesmo preço ofertado às Ações de Controle, conforme definições previstas no Capítulo VIII deste
Estatuto Social.
§ 3º. Quando da celebração pelo Banco do Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de
Governança Corporativa Nível 1 (“Nível 1”) com a Bolsa de Valores de São Paulo (“BOVESPA”), o
Banco será obrigado a cumprir com todas as obrigações previstas naquele documento.
§ 4º. Além das preferências e vantagens acima indicadas, a Assembléia Geral que deliberar a emissão
de ações preferenciais poderá atribuir preferências e vantagens adicionais.
§ 5º. O Banco poderá adquirir as próprias ações, mediante autorização do Conselho de Administração,
a fim de cancelá-las, ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação.

Artigo 8º. Todas as ações do Banco são escriturais, mantidas em conta de depósito, em instituição
financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e designada pelo Conselho de
Administração, em nome de seus titulares, sem emissão de certificados.
Parágrafo Único. O custo de transferência e averbação e o custo do serviço relativo às ações
escriturais poderão ser cobrados diretamente do acionista pela instituição financeira escrituradora,
conforme venha a ser definido no contrato de escrituração de ações.
Artigo 9º. A critério do Conselho de Administração, poderá ser excluído ou reduzido o direito de
preferência nas emissões de ações e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em
bolsa de valores ou por subscrição pública, ou ainda mediante permuta por ações, em oferta pública de
aquisição de Controle, nos termos estabelecidos em lei, dentro do limite do capital autorizado.
CAPÍTULO III
ASSEMBLÉIA GERAL
Artigo 10. A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano e, extraordinariamente,
quando convocada nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei
das Sociedades por Ações”) ou deste Estatuto Social.
§ 1º. A Assembléia Geral será convocada pelo Conselho de Administração ou, nos casos previstos em
lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, mediante anúncio publicado, devendo a primeira
convocação ser feita, com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, e a segunda com antecedência
mínima de 8 (oito) dias.
§ 2º. A Assembléia Geral que deliberar sobre o cancelamento de registro de companhia aberta ou a
saída do Banco do Nível 1, deverá ser convocada com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência.
§ 3º. A Assembléia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo
edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações.
§ 4º. Nas Assembléias Gerais, os acionistas deverão apresentar, com no mínimo 72 (setenta e duas)
horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que
comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante expedido pela instituição
financeira escrituradora (art. 8º), no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembléia
Geral; (ii) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou (iii)
relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato
contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.
§ 5º. As atas de Assembléia deverão ser lavradas no livro de Atas das Assembléias Gerais na forma de
sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas.
Artigo 11. A Assembléia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida pelo Vice-Presidente do Conselho de
Administração. Nas ausências, impedimentos temporários ou vacância do cargo de Vice-Presidente do
Conselho de Administração, os demais membros do Conselho de Administração designarão substituto
entre os membros do órgão para presidir a Assembléia Geral. O Presidente da Assembléia Geral indicará
até 2 (dois) Secretários.
Artigo 12. Compete à Assembléia Geral, além das atribuições previstas em lei:
I.

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando
instalado;

II.

fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria,

assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;
III.

reformar o Estatuto Social;

IV.

deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, incorporação do Banco, ou de qualquer
sociedade no Banco;

V.

atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos de
ações;

VI.

aprovar planos de opção de compra de ações destinados a administradores, empregados ou
pessoas naturais que prestem serviços ao Banco ou a sociedades controladas pelo Banco;

VII.

deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro
do exercício e a distribuição de dividendos;

VIII.

eleger e destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período
de liquidação;

IX.

deliberar a saída do Nível 1, nas hipóteses previstas no artigo 42 deste Estatuto Social;

X.

deliberar o cancelamento do registro de companhia aberta na CVM;

XI.

escolher a instituição ou empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de
avaliação das ações do Banco, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta ou
saída do Nível 1, conforme previsto no Capítulo VIII deste Estatuto Social, dentre as empresas
indicadas pelo Conselho de Administração; e

XII.

deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração.
CAPÍTULO IV
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
Seção I - Disposições Comuns aos Órgãos da Administração

Artigo 13. O Banco será administrado pelo Conselho de Administração e pela Diretoria.
§ 1º. A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo administrador
empossado, dispensada qualquer garantia de gestão, após a homologação de seus nomes pelo Banco
Central do Brasil e a prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores, nos termos do
disposto no Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 1
(“Regulamento de Listagem”).
§ 2º. Os administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo se
diversamente deliberado pela Assembléia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso.
Artigo 14. A Assembléia Geral fixará o montante global da remuneração dos administradores, cabendo
ao Conselho de Administração, em reunião, estabelecer a remuneração individual dos Conselheiros e
Diretores.
Artigo 15. Ressalvado o disposto no presente Estatuto Social, qualquer dos órgãos de administração se
reúne validamente com a presença da maioria de seus respectivos membros e delibera pelo voto da
maioria absoluta dos presentes.

Parágrafo Único. Só é dispensada a convocação prévia da reunião como condição de sua validade se
presentes todos os seus membros.
Seção II - Conselho de Administração
Artigo 16. O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 11
(onze) membros, todos acionistas, eleitos pela Assembléia Geral, com mandato unificado de 2 (dois)
anos, considerando-se cada ano como o período compreendido entre 2 (duas) Assembléias Gerais
Ordinárias, sendo permitida a reeleição.
§ 1º. Na Assembléia Geral que tiver por objeto deliberar a eleição dos membros do Conselho de
Administração, os acionistas deverão fixar, inicialmente, o número efetivo de membros do Conselho de
Administração a serem eleitos.
§ 2º. No mínimo 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de Administração deverão ser
Conselheiros Independentes, conforme definido no §3º deste artigo. Quando, em decorrência da
observância desse percentual, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao
arredondamento para o número inteiro: (i) imediatamente superior, quando a fração for igual ou
superior a 0,5 (cinco décimos); ou (ii) imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5 (cinco
décimos).
§ 3º. Para os fins deste artigo, o termo “Conselheiro Independente” significa o Conselheiro que: (i)
não tem qualquer vínculo com o Banco, exceto a participação no capital social; (ii) não é Acionista
Controlador (conforme definido no artigo 42 deste Estatuto Social), cônjuge ou parente até segundo
grau daquele, não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado ao Banco ou a entidade
relacionada ao Controlador (ressalvadas as pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou
pesquisa); (iii) não foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor do Banco, do Controlador ou de
sociedade controlada pelo Banco; (iv) não é fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços
e/ou produtos do Banco, em magnitude que implique perda de independência; (v) não é funcionário ou
administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos
ao Banco; (vi) não é cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador do Banco; (vii) não
recebe outra remuneração do Banco além da de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de
participação no capital estão excluídos desta restrição). É também considerado Conselheiro
Independente aquele eleito por eleição em separado, por titulares de ações votantes que representem
pelo menos 15% (quinze por cento) do total das ações com direito a voto ou titulares de ações sem
direito a voto ou com voto restrito que representem 10% (dez por cento) do capital social, nos termos
do artigo 141, §§ 4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações. A qualificação como Conselheiro
Independente deverá ser expressamente declarada na ata da assembléia geral que o eleger.
§ 4º. Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício de seus
cargos até a investidura dos novos membros eleitos.
§ 5º. O membro do Conselho de Administração não poderá ter acesso a informações ou participar de
reuniões de Conselho de Administração relacionadas a assuntos sobre os quais tenha ou represente
interesse conflitante com os interesses do Banco.
§ 6º. O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, poderá criar comitês ou
grupos de trabalho com objetivos definidos, que deverão atuar como órgãos auxiliares sem poderes
deliberativos, sempre no intuito de assessorar o Conselho de Administração, sendo integrados por
pessoas por ele designadas dentre os membros da administração e/ou outras pessoas ligadas, direta ou
indiretamente, ao Banco.
Artigo 17. O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, que serão
eleitos pela maioria dos votos dos presentes à Assembléia Geral que nomear os membros do Conselho

de Administração, observada as disposições do § 3º nas hipóteses de vacância e nas ausências ou
impedimentos temporários dos cargos de Presidente e Vice-Presidente.
§ 1º. O Presidente do Conselho de Administração convocará e presidirá as reuniões do órgão e as
Assembléias Gerais, ressalvadas, no caso das Assembléias Gerais, as disposições do artigo 11 do
presente Estatuto Social.
§ 2º. Nas deliberações do Conselho de Administração, será atribuído ao Presidente do órgão, além do
voto próprio, o voto de qualidade, no caso de empate na votação.
§ 3º. Na hipótese de vacância do cargo e nas ausências ou impedimentos temporários do Presidente do
Conselho de Administração, assumirá o Vice-Presidente. Nas ausências, impedimentos temporários ou
vaga do cargo de Vice-Presidente, o Presidente designará substituto entre os demais membros. Nas
hipóteses de afastamento temporário ou definitivo de qualquer dos outros Conselheiros, os demais
membros poderão nomear substituto para servir em caráter eventual ou permanente, observados os
preceitos legais e deste Estatuto Social. Na hipótese de vacância dos cargos no Conselho de
Administração do Banco em número inferior a 5 (cinco) membros do Conselho de Administração
deverá ser convocada Assembléia Geral para proceder nova eleição.
Artigo 18. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 4 (quatro) vezes por ano e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente do Conselho de Administração.
§ 1º. As convocações para as reuniões serão feitas mediante comunicado escrito entregue a cada
membro do Conselho de Administração com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência, a menos
que a maioria dos seus membros em exercício fixe prazo menor, porém não inferior a 48 (quarenta e
oito) horas. As deliberações em reuniões do Conselho de Administração deverão limitar-se às matérias
previstas na comunicação expedida aos membros do Conselho, da qual deverá constar o local, data e
hora da reunião, bem como, resumidamente, a ordem do dia.
§ 2º. Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no respectivo
livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.
Artigo 19. Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições que lhe sejam
cometidas por lei ou pelo Estatuto Social:
I.

fixar a orientação geral dos negócios do Banco;

II.

eleger e destituir os Diretores, bem como determinar as suas atribuições;

III.

estabelecer a remuneração, os benefícios indiretos e os demais incentivos dos Diretores,
dentro do limite global da remuneração da administração aprovado pela Assembléia
Geral;

IV.

fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar a qualquer tempo os livros e papéis do
Banco; solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e de
quaisquer outros atos;

V.

escolher e destituir os auditores independentes, bem como convocá-los para prestar os
esclarecimentos que entender necessários sobre qualquer matéria;

VI.

apreciar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações
financeiras do Banco e deliberar sobre sua submissão à Assembléia Geral;

VII.

aprovar e rever o orçamento anual, o orçamento de capital e o plano de negócios, bem

como formular proposta de orçamento de capital a ser submetido à Assembléia Geral
para fins de retenção de lucros;
VIII.

deliberar sobre a convocação da Assembléia Geral, quando julgar conveniente ou no
caso do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações;

IX.

submeter à Assembléia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido do
exercício, bem como examinar e deliberar sobre os balanços semestrais, ou sobre
balanços levantados em períodos menores, e o pagamento de dividendos ou juros sobre
o capital próprio decorrentes desses balanços, bem como deliberar sobre o pagamento
de dividendos intermediários ou intercalares à conta de lucros acumulados ou de
reservas de lucros, existentes no último balanço anual ou semestral;

X.

apresentar à Assembléia Geral proposta de reforma do Estatuto Social;

XI.

apresentar à Assembléia Geral proposta de dissolução, fusão, cisão e incorporação do
Banco e de incorporação, pelo Banco, de outras sociedades, bem como autorizar a
constituição, dissolução ou liquidação de subsidiárias, no País ou no Exterior;

XII.

manifestar-se previamente sobre qualquer assunto a ser submetido à Assembléia Geral;
aprovar o voto do Banco em qualquer deliberação societária relativa às controladas ou
coligadas do Banco;

XIII.

autorizar a emissão de ações do Banco, nos limites autorizados no artigo 6º deste
Estatuto Social, fixando o preço, o prazo de integralização e as condições de emissão
das ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo para o seu
exercício nas emissões de ações e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita
mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou em oferta pública de aquisição
de Controle, nos termos estabelecidos em lei;

XIV.

deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, como previsto no § 2º do artigo 6º
deste Estatuto Social;

XV.

outorgar, após aprovação pela Assembléia Geral, opção de compra de ações a
administradores, empregados ou pessoas naturais que prestem serviços ao Banco ou a
sociedades controladas pelo Banco, sem direito de preferência para os acionistas, nos
termos de planos aprovados em Assembléia Geral;
deliberar sobre a negociação com ações de emissão do Banco para efeito de
cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os
dispositivos legais pertinentes;

XVI.

XVII.

Autorizar a emissão ou contratação de quaisquer instrumentos de crédito para a
captação de recursos que não ocorram no curso regular dos negócios ou que afetem a
estrutura de capital do Banco;

XVIII.

estabelecer o valor da participação nos lucros dos diretores e empregados do Banco e de
sociedades controladas pelo Banco, podendo decidir por não atribuir-lhes participação;

XIX.

decidir sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos acionistas, nos
termos da legislação aplicável;

XX.

autorizar a aquisição ou alienação de investimentos em participações societárias, bem
como autorizar associações societárias ou alianças estratégicas com terceiros;

XXI.

estabelecer o valor de alçada para aquisição ou alienação de bens dos ativos permanente
e circulante do Banco;

XXII.

autorizar a constituição de ônus reais e a prestação de avais, fianças e garantias a
obrigações próprias, esclarecendo-se que não está incluída neste inciso XXII a outorga
de garantias em favor de terceiros que esteja relacionada com a condução de negócios
bancários habituais, que compete aos Diretores;

XXIII.

conceder, em casos especiais, autorização específica para que determinados documentos
possam ser assinados por apenas um Diretor, do que se lavrará ata no livro próprio;

XXIV.

aprovar a contratação da instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações;

XXV.

aprovar as políticas de divulgação de informações ao mercado e negociação com valores
mobiliários do Banco;

XXVI.

definir a lista tríplice de instituições ou empresas especializadas em avaliação
econômica de empresas, para a elaboração de laudo de avaliação das ações do Banco,
em caso de cancelamento de registro de companhia aberta ou saída do Nível 1, na forma
definida no artigo 48 deste Estatuto Social;

XXVII.

deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria, bem como
convocar os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que achar
conveniente;

XXVIII.

instituir Comitês e estabelecer os respectivos regimentos e competências; e

XXIX.

dispor, observadas as normas deste Estatuto Social e da legislação vigente, sobre a
ordem de seus trabalhos e adotar ou baixar normas regimentais para seu funcionamento.
Seção III - Diretoria

Artigo 20. A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de
Administração, será composta por no mínimo 5 (cinco) e no máximo 16 (dezesseis) Diretores,
residentes no País, acionistas ou não. Os Diretores terão as seguintes designações: (i) 1 (um) Diretor
Presidente; (ii) no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) Diretores Vice-Presidentes; e (iii) no mínimo 2
(dois) e no máximo 9 (nove) Diretores Executivos. Os Diretores terão prazo de mandato unificado de 2
(dois) anos, considerando-se ano o período compreendido entre as primeiras Reuniões do Conselho de
Administração que ocorrerem após as Assembléias Gerais Ordinárias realizadas em cada exercício,
sendo permitida a reeleição.
§ 1°. A eleição da Diretoria ocorrerá até 5 (cinco) dias úteis após a data da realização da Assembléia
Geral Ordinária. O mandato dos Diretores se estenderá até a posse dos que forem eleitos. Na hipótese
de vacância dos cargos da Diretoria do Banco em número inferior a 3 (três) Diretores, o Conselho de
Administração deverá se reunir no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da notícia de tal fato para
nomear novos Diretores.
§ 2°. Na ausência ou impedimento temporário de qualquer Diretor, exceto o Diretor Presidente, o
Diretor Presidente indicará um membro da Diretoria para exercer, cumulativamente, as suas funções
originais e as funções do Diretor ausente ou impedido durante o prazo da ausência ou impedimento. Na
hipótese de ausência ou impedimento temporário do Diretor Presidente, o Conselho de Administração
deverá se reunir, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data da declaração de ausência ou de
impedimento, para nomear substituto que exercerá a função durante o prazo da ausência ou
impedimento.

§ 3°. Compete ao:
I.

Diretor Presidente: (i) dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos demais diretores; (ii)
coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras e o relatório anual da
administração do Banco, bem como a sua apresentação aos acionistas; (iii) supervisionar os
trabalhos de auditoria interna e assessoria legal; (iv) indicar Diretor para exercer as funções de
Diretor ausente ou impedido, nos termos do artigo 20, §2º; e (v) estabelecer, em conjunto com os
Diretores Vice-Presidentes, metas e objetivos para o Banco.

II.

Diretores Vice-Presidentes: (i) ter sob sua responsabilidade o suporte e apoio de infraestrutura necessária a todas as unidades do Banco, objetivando a excelência nos processos com
eficiência de custos; (ii) administrar e supervisionar as áreas que lhe forem conferidas pelo
Conselho de Administração; (iii) estabelecer, em conjunto com o Diretor Presidente e demais
Diretores Vice-Presidentes, metas e objetivos para o Banco; e (iv) supervisionar a atuação dos
Diretores Executivos que estiverem sob sua supervisão direta e acompanhamento dos
respectivos desempenhos.

III.

Diretores Executivos: administrar e supervisionar as áreas que lhes forem conferidas pelo Diretor
Presidente.

§ 4º. Será atributo de um dos membros da Diretoria, devidamente designado pelo Conselho de
Administração a função de: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar o trabalho de relações com
investidores, bem como representar o Banco perante acionistas, investidores, analistas de mercado, a
Comissão de Valores Mobiliários, as Bolsas de Valores, o Banco Central do Brasil e os demais órgãos de
controle e demais instituições relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, no Brasil
e no Exterior; e (ii) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Conselho
de Administração.
Artigo 21. A Diretoria tem os poderes para praticar os atos necessários ao funcionamento regular do
Banco e à consecução do objeto social, por mais especiais que sejam, incluindo para renunciar a
direitos, transigir e acordar, observadas as disposições legais ou estatutárias pertinentes, competindolhe ainda administrar e gerir os negócios do Banco, especialmente:
I.
II.

cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho de
Administração e da Assembléia Geral;
elaborar, semestralmente, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as
demonstrações financeiras do Banco acompanhados do relatório dos auditores
independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no semestre ou
exercício anterior, para apreciação do Conselho de Administração e da Assembléia
Geral;

III.

propor, ao Conselho de Administração, o orçamento anual, o orçamento de capital e o
plano de negócios; e

IV.

deliberar sobre a abertura e o fechamento de agências, postos, unidades administrativas
e escritórios de representação, em qualquer ponto do País ou, após aprovação do
Conselho de Administração, em qualquer ponto do Exterior.

Artigo 22. A Diretoria se reúne validamente com a presença de pelo menos a maioria de seus membros,
incluindo obrigatoriamente o Diretor Presidente, e delibera por maioria, sendo que em caso de impasse
o Diretor Presidente terá o voto de qualidade.
Artigo 23. A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo (i) Diretor Presidente; ou (ii) por 1 (um)
Diretor Vice-Presidente em conjunto com outro Diretor.

Artigo 24. As convocações para as reuniões serão feitas mediante comunicado escrito entregue aos
Diretores com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, das quais deverá constar a ordem do dia, a
data, a hora e o local da reunião.
Artigo 25. Todas as deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no respectivo livro de atas das
Reuniões da Diretoria e assinadas pelos Diretores presentes.
Artigo 26. O Banco somente se obriga mediante (i) as assinaturas, em conjunto, de no mínimo 2 (dois)
Diretores, devendo um deles obrigatoriamente estar no exercício do cargo de Diretor Presidente ou
Diretor Vice-Presidente; (ii) as assinaturas, em conjunto, do Diretor Presidente ou Diretor VicePresidente e um procurador nomeado de acordo com o §1° abaixo; (iii) as assinaturas, em conjunto, de
um Diretor Executivo e um procurador especialmente nomeado para tanto de acordo com o §1° abaixo;
e (iv) as assinaturas, em conjunto, de 2 (dois) procuradores especialmente nomeados para tanto de
acordo com o §1° abaixo.
§ 1º. Todas as procurações serão outorgadas por dois Diretores em conjunto, devendo um deles
obrigatoriamente estar no exercício do cargo de Diretor Presidente ou Diretor Vice-Presidente,
mediante mandato com poderes específicos e prazo determinado, exceto nos casos de procurações ad
judicia, caso em que o mandato pode ser por prazo indeterminado, por meio de instrumento público ou
particular. Qualquer dos Diretores ou procurador, isoladamente, poderá representar, ativa ou
passivamente, o Banco em juízo.
§ 2º. É vedado aos Diretores obrigar o Banco em negócios estranhos ao objeto social ao interesse do
Banco; obrigar o Banco em financiamentos, fianças, avais ou garantias de favor ou não relacionadas
com os negócios do Banco; bem como receber de terceiros qualquer vantagem pessoal, direta ou
indireta, em razão do exercício do cargo.
CAPÍTULO V
OUVIDORIA
Artigo 27 - A Ouvidoria, de funcionamento permanente, terá a atribuição de assegurar a estrita
observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor e de atuar como
canal de comunicação entre esta Sociedade e os clientes e usuários de seus produtos e serviços,
inclusive na mediação de conflitos.
Artigo 28 - A Ouvidoria terá as seguintes atribuições:
I.

receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às reclamações dos
clientes e usuários de produtos e serviços da Sociedade, que não forem solucionadas pelo
atendimento habitual realizado por suas agências e quaisquer outros pontos de atendimento;

II.

prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência aos reclamantes acerca do andamento de
suas demandas e das providências adotadas;

III.

informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual não pode ultrapassar trinta
dias;

IV.

encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes até o prazo informado no inciso
III;

V.
VI.

propor ao Conselho de Administração medidas corretivas ou de aprimoramento de procedimentos
e rotinas, em decorrência da análise das reclamações recebidas;
elaborar e encaminhar à auditoria interna e ao conselho de administração ao final de cada
semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca da atuação da Ouvidoria, contendo as
proposições de que trata o inciso V;

Artigo 29 - O Ouvidor, que será designado e destituído pela Diretoria, terá mandato de 3 (três) anos.

Artigo 30 - Serão dadas à Ouvidoria as condições adequadas para o seu funcionamento, bem como para
que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção.

Artigo 31 - A Ouvidoria terá acesso às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada
às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e
documentos para o exercício de suas atividades.
CAPÍTULO VI
CONSELHO FISCAL
Artigo 32. O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os poderes e atribuições a ele
conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembléia Geral, ou a pedido dos
acionistas, nas hipóteses previstas em lei.
Artigo 33. Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de, no mínimo 3 (três) e, no máximo 5
(cinco) membros efetivos e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a
qualquer tempo pela Assembléia Geral.
§ 1º. Os membros do Conselho Fiscal terão o mandato unificado de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos.
§ 2º. Os membros do Conselho Fiscal, em sua primeira reunião, elegerão o seu Presidente.
§ 3º. A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo membro do
Conselho Fiscal empossado.
§ 4º. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo
respectivo suplente.
§ 5º. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar;
não havendo suplente, a Assembléia Geral será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo
vago.
Artigo 34. Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre que necessário e
analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras.
§ 1º. Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a
reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal.
§ 2º. O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de votos, presente a maioria dos seus
membros.

§ 3º. Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas e
Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros presentes.
Artigo 35. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembléia Geral que os
eleger, observado o parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações.
CAPÍTULO VII
DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS
Artigo 36. O exercício social se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada ano.
Parágrafo Único. Ao fim de cada semestre, nos dias 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, a
Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras do Banco, com observância dos preceitos legais
pertinentes.
Artigo 37. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, o Conselho de Administração
apresentará à Assembléia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício,
calculado após a dedução das participações referidas no artigo 190 da Lei das Sociedades por Ações,
conforme o disposto no § 1º deste artigo, ajustado para fins do cálculo de dividendos nos termos do
artigo 202 da mesma lei, observada a seguinte ordem de dedução:
(a)
5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da
reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social. No exercício em que
o saldo da reserva legal acrescido dos montantes das reservas de capital de que trata o § 1º do
artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações exceder 30% (trinta por cento) do capital social,
não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal;
(b)

uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de
reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores,
nos termos do artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;

(c)

uma parcela destinada ao pagamento de um dividendo obrigatório não inferior, em cada
exercício, a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado, na forma prevista
pelo artigo 202 da Lei de Sociedades por Ações;

(d)

no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do item (c)
acima, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembléia Geral poderá, por
proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a
realizar, observado o disposto no artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações.

(e)

O saldo do lucro líquido do exercício, verificado após as distribuições acima previstas, será
transferido para a conta Reservas de Lucros - Reservas Estatutárias ficando à disposição da
Assembléia Geral. Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, a
Assembléia Geral poderá manter naquela conta, até o limite de 95% (noventa e cinco por cento)
do valor do capital social integralizado, visando a manutenção de margem operacional
compatível com o desenvolvimento das operações ativas do Banco.
(e.1) Na hipótese da proposta da Diretoria sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do
exercício conter previsão de distribuição de dividendos e/ou pagamento de juros sobre o
capital próprio em montante superior ao dividendo obrigatório nos termos do item (c)
acima, e/ou retenção de lucros de acordo com o Artigo 196 da Lei das Sociedades por
Ações, o saldo do lucro líquido para fins de constituição da reserva estatutária será
determinado após a dedução integral dessas destinações.

§ 1º. A Assembléia Geral poderá atribuir aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria
uma participação nos lucros, não superior a 10% (dez por cento) do remanescente do resultado do
exercício, limitada à remuneração anual global dos administradores, após deduzidos os prejuízos
acumulados e a provisão para o imposto de renda e contribuição social, nos termos do artigo 152,
parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações.
§ 2º. A distribuição da participação nos lucros em favor dos membros do Conselho de Administração e
da Diretoria somente poderá ocorrer nos exercícios em que for assegurado aos acionistas o pagamento
do dividendo mínimo obrigatório previsto neste Estatuto Social.
Artigo 38. Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, ad referendum da
Assembléia Geral, poderá o Banco pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do
capital próprio destes últimos, observada a legislação aplicável. As eventuais importâncias assim
desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório previsto neste Estatuto Social.
§ 1º. Na ocorrência de crédito de juros aos acionistas no decorrer do exercício social e atribuição dos
mesmos ao valor do dividendo obrigatório, os acionistas serão compensados com os dividendos a que
têm direito, sendo-lhes assegurado o pagamento de eventual saldo remanescente. Na hipótese de o valor
dos dividendos ser inferior ao que lhes foi creditado, o Banco não poderá cobrar dos acionistas o saldo
excedente.
§ 2º. O pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio, tendo ocorrido o creditamento no decorrer
do exercício social, se dará por deliberação do Conselho de Administração, no curso do exercício social
ou no exercício seguinte, mas nunca após as datas de pagamento dos dividendos.
Artigo 39. O Banco deverá elaborar balanços semestrais, e poderá também elaborar balanços em
períodos inferiores, e declarar, por deliberação do Conselho de Administração:
(a) o pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio, à conta do lucro apurado em balanço
semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver;
(b) a distribuição de dividendos em períodos inferiores a 6 (seis) meses, ou juros sobre capital próprio,
imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver, desde que o total de dividendos pago em cada
semestre do exercício social não exceda ao montante das reservas de capital; e
(c) o pagamento de dividendo intermediário ou juros sobre capital próprio, à conta de lucros
acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, imputados ao
valor do dividendo obrigatório, se houver.
Artigo 40. A Assembléia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de capital,
inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável.
Artigo 41. Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 (três) anos,
contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor do Banco.
CAPÍTULO VIII
ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO,
CANCELAMENTO DO REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA,
SAÍDA DO NÍVEL 1
Seção I - Definições
Artigo 42. Para fins deste Capítulo VIII, os termos abaixo iniciados em letras maiúsculas terão os
seguintes significados:

“Acionista Controlador” significa o acionista ou o grupo de acionistas vinculado por
acordo de acionistas ou sob Controle comum que exerça o Poder de Controle do Banco.
“Acionista Controlador Alienante” significa o Acionista Controlador quando este
promove a alienação do Controle do Banco.
“Ações de Controle” significa o bloco de ações que assegura, de forma direta ou indireta,
ao(s) seu(s) titular(es), o exercício individual e/ou compartilhado do Poder de Controle do
Banco.
“Ações em Circulação” significa todas as ações emitidas pelo Banco, excetuadas as
ações detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por
administradores do Banco e aquelas em tesouraria.
“Alienação de Controle do Banco” significa a transferência a terceiro, a título oneroso,
das Ações de Controle.
“Comprador” significa aquele para quem o Acionista Controlador Alienante transfere o
Poder de Controle do Banco.
“Poder de Controle” ou “Controle” significa o poder efetivamente utilizado para
dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos do Banco, de forma
direta ou indireta, de fato ou de direito. Há presunção de titularidade do Controle em
relação à pessoa ou ao grupo de pessoas vinculado por acordo de acionistas ou sob
Controle comum (grupo de Controle) que seja titular de ações que lhe tenham
assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas três últimas
Assembléias Gerais do Banco, ainda que não seja titular das ações que lhe assegurem a
maioria absoluta do capital votante.
“Valor Econômico” significa o valor do Banco e de suas ações que vier a ser
determinado por empresa especializada, mediante a utilização de metodologia
reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser definido pela CVM.
Seção II – Alienação do Controle do Banco
Artigo 43. A Alienação do Controle do Banco, direta ou indiretamente, tanto por meio de uma única
operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou
resolutiva, de que o adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações de todos os
demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente, de forma a lhes
assegurar tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante.
§ 1º. A Alienação do Controle do Banco depende da aprovação do Banco Central do Brasil.
§ 2º. O Acionista Controlador Alienante não poderá transferir a propriedade de suas ações, nem o
Banco poderá registrar qualquer transferência de ações representativas do Controle, enquanto o
Comprador não subscrever o Termo de Anuência dos Controladores previsto no Regulamento de
Listagem.
§ 3º. O Banco não registrará qualquer transferência de ações para aquele(s) que vier(em) a deter o
Poder de Controle, enquanto esse(s) não subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores, que
será imediatamente enviado à BOVESPA.

§ 4º. Nenhum Acordo de Acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle poderá ser
registrado na sede do Banco sem que os seus signatários tenham subscrito o Termo de Anuência
referido no § 3º deste artigo, que será imediatamente enviado à BOVESPA.
Artigo 44. A oferta pública referida no artigo anterior também deverá ser efetivada:
I.
II.

nos casos em que houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações, que venha a
resultar na alienação do Controle do Banco; ou
em caso de alienação do Controle de Companhia que detenha o Poder de Controle do Banco,
sendo que, nesse caso, o Acionista Controlador Alienante ficará obrigado a declarar à
BOVESPA o valor atribuído ao Banco nessa alienação e anexar documentação que o
comprove.

Artigo 45. Aquele que já detiver ações do Banco e venha a adquirir o Poder de Controle, em razão de
contrato particular de compra de ações celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo qualquer
quantidade de ações, estará obrigado a:
I.

efetivar a oferta pública referida no artigo 43 deste Estatuto Social;

II.

ressarcir os acionistas dos quais tenha comprado ações em bolsa de valores nos 6 (seis)
meses anteriores à data da Alienação do Controle do Banco, devendo pagar a estes a
eventual diferença entre o preço pago ao Acionista Controlador Alienante e o valor pago em
bolsa de valores por ações do Banco nesse mesmo período, devidamente atualizado até o
momento do pagamento pela variação positiva do IPCA - Índice de Preços ao Consumidor
Amplo, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;

III.

tomar medidas cabíveis para recompor o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento)
do total das ações do Banco em circulação, dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes à
aquisição do Controle.
Seção III – Cancelamento do Registro de Companhia Aberta
e Saída do Nível 1

Artigo 46. Na oferta pública de aquisição de ações a ser efetivada, obrigatoriamente, pelo Acionista
Controlador ou pelo Banco para o cancelamento do registro de companhia aberta do Banco, o preço mínimo
a ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de avaliação, referido no artigo
48 deste Estatuto Social.
Artigo 47. Caso os acionistas reunidos em Assembléia Geral Extraordinária deliberem (i) a saída do Banco
do Nível 1 para que suas ações passem a ter registro fora do Nível 1 ou (ii) a reorganização societária da
qual as ações da companhia resultante não sejam admitidas para negociação no Nível 1, o Acionista
Controlador deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações pertencentes aos demais acionistas do
Banco cujo preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de
avaliação, referido no artigo 48 deste Estatuto Social, observadas as normas legais e regulamentares
aplicáveis. A notícia da realização da oferta pública de aquisição de ações deverá ser comunicada à
BOVESPA e divulgada ao mercado imediatamente após a realização da Assembléia Geral do Banco que
houver aprovado referida saída ou reorganização, conforme o caso.
Parágrafo Único. A oferta pública de aquisição de ações prevista no caput do artigo 47 não será aplicável
caso a saída do Nível 1 se dê para a celebração do Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de
Governança Corporativa - Nível 2 ou do Contrato de Participação no Novo Mercado.
Artigo 48. O laudo de avaliação de que tratam os artigos 46 e 47 deste Estatuto Social deverá ser elaborado
por empresa especializada, com experiência comprovada e independente do Banco, seus administradores e
Acionista Controlador, bem como do poder de decisão destes, devendo o laudo também satisfazer os
requisitos do § 1º do artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações e conter a responsabilidade prevista no § 6º
do mesmo artigo 8º.

§ 1º. A escolha da empresa especializada responsável pela determinação do Valor Econômico do Banco de
que tratam os artigos 46 e 47 é de competência da Assembléia Geral, a partir da apresentação, pelo
Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, ser tomada por maioria
absoluta dos votos das Ações em Circulação manifestados na Assembléia Geral que deliberar sobre o
assunto, não se computando os votos em branco. A assembléia prevista neste § 1º, se instalada em primeira
convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento)
do total das Ações em Circulação ou, se instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de
qualquer número de acionistas representantes das Ações em Circulação.
§ 2º. Os custos de elaboração do laudo de avaliação deverão ser suportados integralmente pelos
responsáveis pela efetivação da oferta pública de aquisição das ações, conforme o caso.
Seção IV - Disposições Comuns
Artigo 49. É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição de ações, visando a mais de
uma das finalidades previstas neste Capítulo VIII deste Estatuto Social ou na regulamentação emitida pela
CVM, desde que seja possível compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de oferta pública
de aquisição de ações e não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a autorização da
CVM, quando exigida pela legislação aplicável.
Artigo 50. O Banco ou os acionistas responsáveis pela realização das ofertas públicas de aquisição de ações
previstas neste Capítulo VIII deste Estatuto ou na regulamentação emitida pela CVM poderão assegurar sua
efetivação por intermédio de qualquer acionista, terceiro e, conforme o caso, pelo Banco. O Banco ou o
acionista, conforme o caso, não se eximem da obrigação de realizar a oferta pública de aquisição de ações
até que a mesma seja concluída com observância das regras aplicáveis.
CAPÍTULO IX
JUÍZO ARBITRAL
Artigo 51. O Banco, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver,
por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou
oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições
contidas no Contrato de Adesão a Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 1, no
Regulamento de Listagem, no Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado instituída
pela BOVESPA, neste Estatuto Social, nas disposições da Lei das Sociedades por Ações, nas normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM, nos regulamentos
da BOVESPA e nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, perante a
Câmara de Arbitragem do Mercado, nos termos de seu Regulamento de Arbitragem.
§ 1º. Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, qualquer das partes do procedimento arbitral terá o
direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de, se e quando necessário, requerer medidas
cautelares de proteção de direitos, seja em procedimento arbitral já instituído ou ainda não instituído, sendo
que, tão logo qualquer medida dessa natureza seja concedida, a competência para decisão de mérito será
imediatamente restituída ao tribunal arbitral instituído ou a ser instituído.
§ 2º. A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, bem como à
execução, interpretação e validade da presente cláusula compromissória. O Tribunal Arbitral será formado
por árbitros escolhidos na forma estabelecida no artigo 7.8 do Regulamento de Arbitragem. O procedimento
arbitral terá lugar na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, local onde deverá ser proferida a sentença
arbitral. A arbitragem deverá ser administrada pela própria Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo
conduzida e julgada de acordo com as disposições pertinentes do Regulamento de Arbitragem.
CAPÍTULO X
DA LIQUIDAÇÃO DO BANCO

Artigo 52. O Banco entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembléia Geral
eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período,
obedecidas as formalidades legais.
CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 53. Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembléia Geral e regulados de
acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações.
Artigo 54. Os acordos de acionistas sobre a compra e venda de ações, preferência para adquiri-las,
exercício do direito de voto ou poder de controle, para obrigarem o Banco, deverão ser previamente
aprovados pelo Banco Central do Brasil e arquivados em sua sede, ressalvando-se ao Banco o direito de
solicitar aos acionistas esclarecimentos para o fiel cumprimento das obrigações que lhe competirem. É
vedado o registro de transferência de ações e o cômputo de voto proferido em Assembléia Geral ou em
reunião do Conselho de Administração contrários aos termos de tais acordos.
Artigo 55. Excepcionalmente e para fins de transição o Conselho de Administração poderá ser instalado
com apenas 3 (três) membros que tenham sido homologados pelo Banco Central do Brasil, até que pelo
menos outros 2 (dois) membros sejam eleitos pela Assembléia Geral e homologados pelo referido órgão,
sendo que nessa fase transitória não será necessária a eleição de Conselheiros Independentes, tal como
estabelecido no artigo 16, § 2º, e não se aplicará a última sentença do §3° do artigo 17 deste Estatuto
Social. Até a instalação do Conselho de Administração, a Diretoria terá plenos poderes de gestão e alçada,
não sendo aplicáveis quaisquer limitações estabelecidas neste Estatuto Social.
Artigo 56. As disposições contidas no Capítulo VIII, bem como as regras constantes do artigo 8º, artigo 10,
§§ 2º e 4º e artigo 12, incisos, IX, X e XI deste Estatuto Social, somente terão eficácia a partir da data da
obtenção pelo Banco do registro de companhia aberta perante a CVM.
Artigo 57. As disposições contidas no Capítulo VIII, bem como as regras referentes ao Regulamento de
Listagem constantes do artigo 13, § 1º, in fine deste Estatuto Social, somente terão eficácia a partir da data
de eficácia da adesão e listagem do Banco no Nível 1.
ESTATUTO SOCIAL ATUALIZADO ATÉ A A.G.E DE 08.01.2009.

ANEXO II
LISTA DE EXCLUSÃO
O Banco não investirá nos seguintes setores e não dará suporte a clientes envolvidos nas seguintes
atividades:
Produção ou atividades envolvendo trabalho forçado1 ou trabalho infantil1.
1.

Produção ou comércio em qualquer produto ou atividade considerada ilegal sob as leis do país de
origem ou regulamentos ou convenções e acordos internacionais.

2.

Quaisquer negócios relacionados à pornografia ou prostituição.

3.

Comércio de animais selvagens ou produtos provenientes de animais selvagens regulamentados
sob CITES2.

1

Os funcionários podem ser contratados apenas se tiverem no mínimo 14 anos de idade, como definido nas
Convenções de Direitos Humanos Fundamentais da OIT (Convenção de Idade Mínima C138, Artigo 2), a menos que a

legislação local especifique o comparecimento compulsório na escola ou idade mínima para trabalho.
Nestes casos, maior idade se aplicará.
2
CITES: Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies em Risco ou de Fauna e Flora Selvagens.

4.

Produção ou uso ou comércio de materiais perigosos, tais como materiais radioativos3, fibras de
amianto não ligadas e produtos contendo PCBs4.

5.

Comércio transfronteiriço de lixo e produtos de lixo, a menos que estejam de acordo com a
Convenção da Basiléia e as regras subjacentes.

6.

Pesca com rede de tração no ambiente marinho usando redes com comprimento superior a 2,5 km.

7.

Produção, uso ou comércio de produtos farmacêuticos, pesticidas/herbicidas, produtos químicos,
substâncias destruidoras de ozônio5 e outras substâncias perigosas sujeitas a eliminações ou
proibições.

8.

Destruição6 de Habitat Crítico7.

9.

Produção e distribuição de meios de comunicação racistas, antidemocráticos e/ou neonazistas.

Além dos supracitados, o financiamento de projetos é excluído quando as seguintes atividades fizerem
parte substancial8 das operações primárias de um patrocinador do projeto:
10. Produção ou comércio de9:
a) armas e munições;
b) fumo;
c) Bebidas destiladas.
11. Apostas, cassinos e empreendimentos equivalentes.10
3

Isto não se aplica à compra de equipamentos médicos, equipamentos de controle de qualidade (medição)
e quaisquer outros equipamentos nos quais a EFP considerar a fonte radioativa como trivial e/ou
adequadamente blindada.
4
PCBs: bifenis policlonados, um grupo de produtos químicos altamente tóxicos. Os PCBs são comumente
encontrados em transformadores elétricos cheios de óleo, capacitores e mecanismos de distribuição
datados de 1950‐1985.
5
Substâncias Destruidoras de Ozônio: compostos químicos que reagem com e eliminam o ozônio
estratosférico, resultando em “buracos” na camada de ozônio. O Protocolo de Montreal lista ODs e sua
meta de redução e datas para eliminação.
6
Destruição significa: (1) a eliminação ou grave diminuição da integridade de um habitat provocada por
uma grande mudança de longo prazo no uso da terra ou da água ou (2) a modificação de um habitat da
maneira que a capacidade do habitat de manter a sua função (consulte a nota de rodapé nº 10) seja
perdida.
7
Habitat crítico é um subconjunto de habitats tanto naturais quanto modificados que merece atenção em
particular. O habitat crítico inclui áreas com alto valor de biodiversidade que atende aos critérios da
classificação da União da Conservação Mundial (IUCN), inclusive habitat necessário para a sobrevivência de
espécies criticamente em risco ou em risco como definido pela Lista Vermelha IUCN de Espécies Ameaçadas
ou como definido em qualquer legislação nacional; áreas tendo significado especial para espécies
endêmicas ou de áreas restritas; locais que sejam críticos para a sobrevivência de espécies migratórias;
áreas sustentando concentrações globalmente significativas ou números de indivíduos de espécies
congregatórias; áreas com reuniões únicas de espécies ou que estejam associadas a processos evolutivos
chave ou que prestem serviços chave ao ecossistema; e áreas tendo biodiversidade de importância social,
econômica ou cultural significativa para as comunidades locais. Floresta primária ou florestas de Alto Valor
de Concentração serão consideradas como Habitats Críticos.
8
Uma referência para substancial é 5‐10% do balanço patrimonial ou do volume financiado.
9
Em Instituições Financeiras, isto é calculado em relação ao financiamento do volume de carteira destas
atividades.
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