BANCO PINE S.A.
CNPJ nº 62.144.175/0001-20
NIRE 35300525515
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18/01/2017
DATA:
18 de janeiro de 2017, às 18 horas.
LOCAL:
Sede Social, na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501 - 29º andar - Eldorado Business
Tower - Pinheiros - São Paulo-SP.
PRESENÇA:
Totalidade dos membros do Conselho de Administração.
MESA:
Presidente:
Secretário:

Noberto Nogueira Pinheiro Junior.
Rodrigo Esteves Pinheiro.

ORDEM DO DIA:

Aquisição de ações de emissão do Banco para permanência em tesouraria e
posterior alienação.
DELIBERAÇÕES:
Após amplos debates e visando maximizar a geração de valor para os acionistas, foi
aprovada por unanimidade:
1) A aquisição, pelo Banco, de até 500.000 ações preferenciais de sua própria emissão
para permanência em tesouraria e posterior alienação, sem redução do capital social, em
conformidade com o parágrafo 5º do Artigo 7º do Estatuto Social e incisos I e II do Artigo
2º, §1º do Artigo 3º e Artigo 14 da Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015.
2) É parte integrante da presente ata o Anexo A que contém os objetivos e as principais
características do programa de aquisição de ações de própria emissão ora aprovado, em
observância ao Artigo 15 da Instrução CVM n.º 567, de 17 de setembro de 2015 e elaborado
nos moldes do Anexo 30 – XXXVI da Instrução CVM n.º 480, de 7 de dezembro de 2009.
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Foi esclarecido, também, que as 500.000 (quinhetos mil) ações preferenciais do Banco, cuja
recompra foi aprovada em Reunião deste Conselho de Administração em 19 de janeiro de
2016, foram parcialmente adquiridas, no montante de 404.200 ações preferenciais.
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, 18 de janeiro de 2017.
ASSINATURAS:
Presidente:
Noberto Nogueira Pinheiro Junior.
Secretário:
Rodrigo Esteves Pinheiro.
Membros:
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO;
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO JUNIOR;
RODRIGO ESTEVES PINHEIRO
IGOR ESTEVES PINHEIO
MAILSON FERREIRA DA NÓBREGA
GUSTAVO DINIZ JUNQUEIRA
HARUMI SUSANA UETA WALDECK; e
NORBERTO ZAIET JUNIOR
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

RODRIGO ESTEVES PINHEIRO
Secretário
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ANEXO A
Negociação de Ações de Própria Emissão
1. Justificar pormenorizadamente o objetivo e os efeitos econômicos esperados da
operação;
Aplicação eficiente de recursos excedentes da companhia, com objetivo de maximizar a
geração de valor para seus acionistas e principalmente, defender os interesses dos
acionistas minoritários.
2. Informar as quantidades de ações (i) em circulação e (ii) já mantidas em tesouraria;
Em 18 de janeiro de 2016 o Banco possuía:
(i) 25.291.303 (vinte e cinco milhões, duzentos e noventa e um mil, trezentos e três)
ações em circulação.
(ii) 4.633.932 (quatro milhões, seiscentos e trinta e três mil, novecentos e trinta e dois)
ações em tesouraria.
3. Informar a quantidade de ações que poderão ser adquiridas ou alienadas;
Serão adquiridas até 500.000 ações preferenciais.
4. Descrever as principais características dos instrumentos derivativos que a companhia vier a utilizar, se houver;
Não utilizaremos instrumentos derivativos.
5. Descrever, se houver, eventuais acordos ou orientações de voto existentes entre a
companhia e a contraparte das operações;
Não há eventuais acordos ou orientações de voto existentes entre a companhia e a
contraparte das operações.
6. Na hipótese de operações cursadas fora de mercados organizados de valores mobiliários, informar: a. o preço máximo (mínimo) pelo qual as ações serão adquiridas
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(alienadas); e b. se for o caso, as razões que justificam a realização da operação a
preços mais de 10% (dez por cento) superiores, no caso de aquisição, ou mais de
10% (dez por cento) inferiores, no caso de alienação, à média da cotação, ponderada pelo volume, nos 10 (dez) pregões anteriores;
As operações serão cursadas dentro do mercado organizado.
7. Informar, se houver, os impactos que a negociação terá sobre a composição do
controle acionário ou da estrutura administrativa da sociedade;
Não há.
8. Identificar as contrapartes, se conhecidas, e, em se tratando de parte relacionada à
companhia, tal como definida pelas regras contábeis que tratam desse assunto,
fornecer ainda as informações exigidas pelo art. 8º da Instrução CVM nº 481, de
17 de dezembro de 2009;
Não há.
9. Indicar a destinação dos recursos auferidos, se for o caso;
Não há.
10. Indicar o prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas;
Vigorará com prazo máximo até 17/01/2018.
11. Identificar instituições que atuarão como intermediárias, se houver;
A operação de aquisição dessas ações será realizada a preço de mercado e intermediada
pelas seguintes corretoras de valores: (i) XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0001-04,
com sede na Praia de Botafogo, nº 501, Sala 601, A1, Botafogo, CEP 22250-040 ,
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22250-040; (ii) Itaú Corretora de Valores
inscrita no CNPJ/MF 61.194.353/0001-64 com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima,
3400 – 3º andar, parte, Itaim Bibi na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04538-132;
(iii) Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A. inscrita no CNPJ/MF 33.709.114/0001-64, com sede na Av. Paulista,
1111 – 14º andar, parte, Bela Vista, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01311-920; e
(iv) BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no
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CNPJ/MF 43.815.158/0001-22, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477 – 14º
andar, parte, Itaim Bibi, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04538-133.
12. Especificar os recursos disponíveis a serem utilizados, na forma do art. 7º, § 1º, da
Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015.
Os recursos destinados para o programa serão retirados das reservas de lucro do banco,
que em 31/12/16, dispunha de R$ 97.631.249,97.
13. Especificar as razões pelas quais os membros do conselho de administração se sentem confortáveis de que a recompra de ações não prejudicará o cumprimento das
obrigações assumidas com credores nem o pagamento de dividendos obrigatórios,
fixos ou mínimos.
O conforto dos membros do conselho é baseado na elevada capitalização do banco e
alta liquidez em balanço, em conjunto com a diligente gestão de ativos e passivos
realizada pelo Comitê Executivo do Banco.

