
 

 

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S. A. 

CNPJ Nº 34.169.557/0001-72 

COMPANHIA ABERTA 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO 

       

        Ficam convocados os senhores acionistas do Banco Mercantil de Investimentos S. A., para a Assembleia 

Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 28 de Junho de 2017, às 10:00 (dez) horas, na sede social, na 

Rua Rio de Janeiro, 654/680 – 5º andar, em Belo Horizonte, Minas Gerais, a fim de discutir e deliberar sobre 

os seguintes assuntos: 

(i) (a) Em razão da decisão do Banco Central do Brasil, que indeferiu o aumento do capital social do 

BMI, realizado através de oferta pública de ações com esforços restritos de distribuição, retificar a alteração 

do art. 5º do Estatuto Social, objeto de deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 4 de 

abril de 2016 (“AGE de 04.04”); e (b) procedimento de restituição dos valores integralizados pelos 

subscritores e o cancelamento dos recibos de subscrição emitidos no âmbito do Aumento de Capital. 

(ii) Rerratificação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de abril de 2016 (“AGE de 

26.04”), que deliberou sobre o grupamento da totalidade das ações emitidas pelo BMI, para (a) Ratificar a 

deliberação de Grupamento de ações, à razão de 100 (cem) ações de cada espécie para 1 (uma) ação da 

respectiva espécie, e retificar as suas características para considerar a totalidade das ações representativas 

do capital social do BMI existente antes do Aumento de Capital deliberado na AGE 04.04; (b) em razão do 

grupamento de ações, retificar a alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir o 

correto número de ações em que se divide o capital social e respectivo valor nominal das ações; e (c) ratificar 

a alteração aos artigos 19, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 do Estatuto Social e demais deliberações da AGE de 

26.04. 

(iii) A autorização aos administradores para tomarem todas as providências necessárias à efetivação das 

matérias descritas acima. 

     Para participar da Assembleia, os acionistas pessoas físicas deverão exibir documento de identificação 

pessoal, sendo que os representantes dos acionistas pessoas jurídicas deverão exibir os documentos que 

legitimem a representação, inclusive contrato social ou estatuto social. Os acionistas que detenham ações 

custodiadas na BM&F Bovespa deverão exibir extrato de ações custodiadas atualizado. Conforme normas 

estatutárias, quando da representação do acionista por mandatário, o respectivo instrumento de procuração 

deve ser depositado, contra recibo, na Sede da Sociedade, até 05 (cinco) dias antes da data da Assembleia. 

               Na forma da ICVM 481/09, toda a documentação pertinente às matérias deste Edital encontra-se 

disponível aos acionistas na sede da Companhia e no site www.cvm.gov.br. 

               Belo Horizonte, 09 de junho de 2017. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – Mauricio de Faria 

Araújo - Presidente 


