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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO 

MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. 

 

1 – Local, Data e Hora: Sede social do Banco Mercantil de Investimentos S.A. (“Banco” ou 

“Companhia”), na Rua Rio de Janeiro, 654, Bairro Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais, 02 de Abril de 

2018, às 10:00  (dez) horas. 

 

2 – Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. 

 

3 – Comunicação: A presente reunião tem a finalidade de (i) homologar o 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 (“Aumento de Capital” 

e “Reunião do Conselho de Administração de 11.12”,respectivamente); (ii) aprovar a proposta a ser 

submetida à Assembleia Geral Extraordinária de alteração do Estatuto Social, para refletir o novo capital 

social, conforme vier a ser homologado nos termos do item “(i)” acima; e (iii) aprovar a convocação da 

Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a consignação do novo capital social e alteração do 

artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 

 

4 – Deliberações: Considerando ter havido a subscrição e a integralização da totalidade das ações emitidas 

e valor do Aumento de Capital, o Conselho de Administração, à unanimidade, deliberou o quanto segue: 

A) Homologar o Aumento de Capital, no valor de R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), em razão 

da subscrição e total integralização de 3.000.000 (três milhões) de ações ordinárias, todas escriturais e com 

valor nominal de R$ 17,00 (dezessete reais) cada uma, ao preço de emissão por ação de R$ 20,00 (vinte 

reais), emitidas pela Companhia no âmbito do Aumento de Capital, correspondente à quantidade máxima 

de ações aprovada pela Reunião do Conselho de Administração de 11.12. As novas ações terão 

características idênticas às das ações atualmente existentes. Conforme Aviso aos Acionistas divulgado em 

28/02/2018 e respectiva Reunião do Conselho de Administração realizada na mesma data, as ações emitidas 

no Aumento de Capital não farão jus aos dividendos pro rata temporis, relativos ao exercício de 2017. As 

ações subscritas no Aumento de Capital serão creditadas aos respectivos subscritores em até 5 (cinco) dias 

úteis após a homologação pelo BACEN do Aumento de Capital. A.1) Em atendimento aos preceitos dos 

artigos 13, § 2º, e 182, § 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 

Sociedades por Ações”), o preço de emissão será desdobrado. Desse modo, o montante de R$51.000.000,00 

(cinquenta e um milhões de reais), correspondente ao valor nominal das novas ações emitidas, será 

incorporado ao capital social e o restante, no importe de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), será 

registrado em reserva de capital. Em decorrência do Aumento de Capital ora homologado no valor de R$ 

60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), o capital social da Companhia, considerando os preceitos 

estabelecidos nos artigos 13, § 2º, e 182, § 1º, da Lei nº 6.404/76, conforme item A.1 acima, passa, portanto, 

de R$ 31.028.400,00 (trinta e um milhões, vinte e oito mil e quatrocentos reais), dividido em 1.825.200 

(um milhão, oitocentos e vinte e cinco mil e duzentas) ações escriturais, sendo 1.115.057 (um milhão, cento 

e quinze mil e cinquenta e sete) ações ordinárias e 710.143 (setecentos e dez mil, cento e quarenta e três) 

ações preferenciais, todas com valor nominal de R$17,00 (dezessete reais) cada uma, para 

R$82.028.400,00 (oitenta e dois milhões, vinte oito mil e quatrocentos reais), dividido em 4.825.200 (quatro 

milhões, oitocentos e vinte cinco mil e duzentas) ações escriturais, sendo 4.115.057 (quatro milhões, cento 
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e quinze mil e cinquenta e sete) ações ordinárias e 710.143 (setecentos e dez mil, cento e quarenta e três) 

ações preferenciais, todas com valor nominal de R$17,00 (dezessete reais). Anote-se que R$ 9.000.000,000 

(nove milhões de reais) serão registrados em reserva de capital. B) Em virtude da homologação total do 

Aumento de Capital ora deliberada, aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Extraordinária, a proposta 

de alteração do Estatuto Social, nos termos da Proposta da Administração. C) Autorizar a convocação da 

Assembleia Geral Extraordinária para o dia 26 de Abril de 2018, às 10:00  (dez) horas, para deliberar sobre 

a consignação do novo capital social e alteração do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia. D) Autorizar 

a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários para a implementação das 

deliberações ora tomadas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-

se esta ata que, após lida e aprovada, vai por todos os Conselheiros presentes assinada.  

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Luiz Henrique Andrade de Araújo 

Marco Antônio Andrade de Araújo 

José Ribeiro Vianna Neto 

Paulo Henrique Brant de Araujo 

Roberto Godoy Assumpção 

 

 
CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO 

 

 

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S. A. 
                                          Luiz Carlos de Araújo                                         Roberto Godoy Assumpção 

                                                 Diretor Executivo                                                      Diretor Presidente  

 


