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BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S. A. 

CNPJ Nº 34.169.557/0001-72   NIRE Nº 31300039439-10 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

Ficam convocados os senhores acionistas do BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. (“Banco” ou 

“Companhia”), na forma prevista no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 

alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, a ser 

realizada em 26 de Abril de 2018, às 10:00  (dez) horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua 

Rio de Janeiro, 654, Bairro Centro, Belo Horizonte / MG, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem 

sobre a seguinte matéria constante da Ordem do Dia:  

 

(i) Consignar o novo capital social da Companhia em decorrência do resultado do aumento do capital 

social do Banco, dentro do limite do capital autorizado, mediante subscrição privada de ações, aprovado 

pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 11 de Dezembro de 2017 e 

homologado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de Abril de 2018 (“Aumento de 

Capital”); e 

 

(ii) Alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, no intuito de adequá-lo ao resultado do Aumento 

de Capital. 

 

Todos os documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na 

Assembleia Geral Extraordinária, incluindo esse Edital, a Proposta da Administração da Companhia e 

aqueles exigidos pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 481, de 17 de dezembro de 2009, 

conforme alterada, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem como no site 

da Companhia (www.mercantildobrasil.com.br), no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 S.A. – 

Brasil, Bolsa, Balcão (www.bmfbovespa.com.br). 

 

Para participação e deliberação na Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas deverão apresentar: (i) 

Pessoas Físicas: (a) documento hábil a comprovar sua identidade, (b) comprovante atualizado das ações 

escriturais de sua titularidade, expedido pela instituição financeira depositária ou por agente de custódia e 

(c) na hipótese de representação do acionista, original ou cópia autenticada da procuração, devidamente 

regularizada na forma da lei; (ii) Pessoas Jurídicas: cópia autenticada dos seguintes documentos, 

devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, 

conforme o caso): (a) do contrato ou estatuto social; e (b) do ato societário de eleição do administrador 

que (b.i) comparecer à Assembleia Geral como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) outorgar 

procuração para que terceiro represente o acionista pessoa jurídica; (iii) Fundos de Investimento: além dos 

documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá 

apresentar cópia simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente. 

 

Belo Horizonte, 02 de Abril de 2018. 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 


