BANCO PINE S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 62.144.175/0001-20
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DO EXERCÍCIO DE 2016
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016
A) O Conselho de Administração do Pine aprovou em 30 de junho de 2016, conforme proposto pela Diretoria na
mesma data:
I.

O pagamento de juros a título de remuneração sobre o capital próprio (“Juros Trimestrais”), referentes
ao segundo trimestre de 2016, no montante bruto total de R$ 7.000.000,00, a ser realizado no dia 15 de
julho de 2016.

O pagamento dos Juros sobre Capital Próprio Trimestrais sofrerá retenção de Imposto de Renda na fonte à
alíquota de 15%, exceção feita aos acionistas imunes ou isentos ou de qualquer outra forma dispensados, total ou
parcialmente, da referida tributação.
Os acionistas do Pine terão direito de receber o valor por ação ON e PN demonstrado na tabela a seguir:
Espécie da Ação

JCP Bruto (R$)

ON e PN

0,0600336077

B) O pagamento dos valores devidos, nos termos da tabela acima, será realizado nas formas e locais de
pagamento abaixo descritos:
I.

Os acionistas terão seus créditos disponíveis na data de início do pagamento desse direito, de acordo
com o domicílio bancário fornecido à Itaú Corretora de Valores S.A., instituição depositária das ações.

II.

Os pagamentos relativos às ações depositadas na custódia da Companhia Brasileira de Liquidação e
Custódia - CBLC serão creditadas àquela entidade e as CORRETORAS DEPOSITANTES encarregar-se-ão de
repassá-los aos acionistas titulares.

III.

Os pagamentos serão feitos pela instituição depositária das ações - Itaú Corretora de Valores S.A. mediante crédito automático para aqueles acionistas que tenham informado o número da sua inscrição
no CPF/CNPJ e a respectiva conta bancária. Os acionistas que não tenham adotado tal procedimento
deverão apresentar as informações em uma das agências do Banco Itaú, ou enviar correspondência à
Unidade de Processamento e Serviços para Corporações - Rua Ururaí, 111 – Térreo – Prédio B – Tatuapé,
CEP 03084-010 - São Paulo – SP. O processamento do respectivo crédito ocorrerá a partir do 3º dia útil
após a atualização dos dados cadastrais.

O dia 30 de junho de 2016 será considerado como data-base para determinação de direito de recebimento dos
juros sobre capital próprio propostos para pagamento no dia 15 de julho de 2016. As ações de emissão do Pine
passarão a ser negociadas ex-direitos a partir de 01 de julho de 2016, inclusive.
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