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BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. 

CNPJ/MF nº 34.169.557/0001-72 | NIRE nº 31.300.039.439 

COMPANHIA ABERTA 

 

COMUNICADO RELATIVO AO MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO DO ESCRITURADOR  

 

O BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 21-T, parágrafo 2º, da 

Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, informa aos 

seus acionistas e ao mercado em geral que o agente escriturador das ações de sua emissão, qual seja, o próprio Banco 

Mercantil de Investimentos S.A., informou que: 

 

(i) não recebeu instruções de voto a distância pelos acionistas da Companhia para as matérias submetidas à 

deliberação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 24 de abril de 2018 (“AGO”), bem como; 

 

(ii) foi comunicado pelo Depositário Central – i.e., B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – que não foram 

transmitidas instruções de voto a distância aos agentes de custódia dos acionistas da Companhia para as 

matérias submetidas à deliberação da AGO. 

 

Ante o exposto, segue abaixo o mapa sintético de votação a distância consolidando as informações descritas acima: 

 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

VOTO DA DELIBERAÇÃO E 

QUANTIDADE DE AÇÕES 

Aprovar 

(Sim) 

Rejeitar 

(Não) 

Abster-

se 

1. Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social 

encerrado em 31/12/2017, as quais foram integralmente publicadas no “Diário Oficial de Minas Gerais” e no jornal 

“O Tempo”, nas edições de 01/03/2018, e sob a forma de extrato, no jornal “Folha de São Paulo – Regional São 

Paulo”, edição de 08/03/2018. 

0 0 0 

2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2017, incluindo ratificar a 

disponibilização de dividendos referentes ao exercício de 2017, a serem pagos pela Companhia em 27/3/2018, 

conforme Proposta da Administração, nos termos abaixo. 

 

- prejuízo líquido no montante de R$12.930.505,41, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2017, sendo o referido prejuízo absorvido nos termos do parágrafo único do artigo 189 da Lei das S.A.. 

- ratificação da declaração de dividendos às ações preferenciais, com base na “Reserva Estatutária para Pagamento 

de Dividendos”, constante das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 

de 2017, a serem pagos em 27 de março de 2018, no valor total de R$845.070,17, cabendo às ações preferenciais o 

valor de R$1,19 por ação. 

0 0 0 

3. Na forma do art. 24 do Estatuto Social, deliberar sobre a ratificação da nomeação de membro do Conselho de 

Administração realizada na reunião do referido colegiado em 18/12/2017, já aprovada pelo Banco Central do Brasil, 

em razão de vacância no órgão. 

 

Os administradores da Companhia propõem a ratificação da nomeação do Sr. Roberto Godoy Assumpção realizada 

na reunião do referido colegiado em 18 de dezembro de 2017, já aprovada pelo Banco Central do Brasil, para cumprir 

prazo de gestão até a Assembleia Geral de 2020. 

0 0 0 

4. Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2018. 

 

Os administradores da Companhia propõem que a remuneração global anual dos administradores (conselheiros de 

administração e diretores) para o exercício social de 2018 seja de até R$5.363.000,00. 

0 0 0 

5. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? (Caso o acionista 

opte por “não” ou “abster-se”, suas ações não serão computadas para fins de requerimento de instalação do conselho 

fiscal.) 

 

(Observação: Esta deliberação não integra a ordem do dia da AGO, tendo sido inserida em atendimento ao disposto 

no artigo 21- K, parágrafo único, da ICVM 481/09.) 

0 0 0 

6. Em caso de segunda convocação desta AGO, as instruções de voto constantes neste Boletim podem ser 

consideradas também para a realização da AGO em segunda convocação? 
0 0 0 

 

Belo Horizonte, 19 de abril de 2018. 

 

 

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. 
Roberto Godoy Assumpção 

Diretor de Relações com Investidores 


