
 
 

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2017. 

À 

B3- Brasil Bolsa Balcão 

At. Sra. Ana Lucia da Cunha Pereira 

Ref.: Resposta ao Ofício SAE/2017 

 

 

                                               BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrito no CNPJ sob o n. 34.169.557/0001/72, Companhia Aberta com títulos e ações negociados nessa B3 Brasil 

Bolsa Balcão, vem, através de seu Diretor de Relações com Investidores, informar que recebeu o Ofício abaixo, 

transcrito na íntegra: 

 

                                              30 de agosto de 2017 

 

1456/2017-SAE/GAE 

 

Banco Mercantil de Investimentos S.A 

At. Sr. Roberto Godoy Assumpção 

Diretor de Relações com Investidores 

Ref.: Grupamento de Ações  

Prezado Senhor, 

Considerando o Aviso aos Acionistas divulgado em 10/08/2017, referente ao grupamento de ações dessa 

empresa, aprovado em assembleia geral extraordinária realizada em 28/07/2017, solicitamos informar, até 

31/08/2017, a data de validade dos bloqueios em circulação para a liquidação de operações em virtude do 

grupamento de ações. 

Na resposta a ser enviada deve constar o item objeto do questionamento acima, antes da manifestação dessa 

empresa. 

Este parágrafo, bem como os parágrafos abaixo devem ser omitidos na sua resposta. 

Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, formado pela CVM e B3 em 13/11/2011, e o seu 

não atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação de multa cominatória pela 

Superintendência de Relações com Empresas – SEP da CVM, respeitando o disposto na Instrução CVM nº 452/07. 



 
 

A resposta dessa empresa, deve ser enviada por meio do módulo IPE, selecionando-se a Categoria: Comunicado 

ao Mercado e o Tipo: Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3, mesmo que a empresa entenda 

necessário e divulgue também Fato Relevante sobre o tema. 

Atenciosamente 

Ana Lúcia da Costa Pereira 

Gerência de Acompanhamento de Empresas 1 

Tel.: (11) 2565-6619 

c.c.: CVM – Comissão de Valores Mobiliários 

 

Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendente de Relações com Empresas 

Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com Mercado Intermediário 

Em sendo essa a indagação apresentada pela B3 – Brasil Bolsa Balcão, temos a informar que os Bloqueios em 

circulação para a liquidação das operações em virtude do grupamento de ações terão validade até o dia 12 de 

setembro de 2017, em linha de harmonia com a informação contida no item (ii) Prazo para Eventual Ajuste das 

Posições pelos Acionistas constante do Aviso aos Acionistas já publicado. 

 

Sem mais para o momento. 

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A 

Roberto Godoy Assumpção 

Diretor de Relações com Investidores 

 

  


