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BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. 

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

 

AVISO AOS ACIONISTAS 

APROVAÇÃO DA RERRATIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO GRUPAMENTO 

 

O BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. (“Companhia” ou “BMI”) vem comunicar aos 

seus acionistas e ao mercado em geral que o Banco Central do Brasil (“BACEN”), por meio do 

Ofício 15.267/2017-BCB/Deorf/GTBHO, expedido em 2 de agosto de 2017, aprovou os 

assuntos deliberados na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de junho de 2017 

(“AGE de 28.06.17”), a qual, entre outras matérias, rerratificou as características do 

grupamento das ações emitidas pelo BMI deliberadas pela Assembleia Geral Extraordinária 

realizada em 26 de abril de 2016 (“Grupamento”). 

 

Dessa forma, considerando que a efetivação do Grupamento estava condicionada à aprovação 

pelo BACEN, os procedimentos relativos ao Grupamento serão iniciados e efetivados de acordo 

com os seguintes termos e condições, em linha com as deliberações tomadas na AGE de 

28.06.17: 

 

(i) Fator do Grupamento: As ações serão grupadas à razão de 100 (cem) ações de cada 

espécie para 1 (uma) ação da respectiva espécie, passando o capital social da Companhia a ser 

dividido em 1.825.200 (um milhão, oitocentas e vinte e cinco mil e duzentas) ações escriturais, 

sendo 1.115.056 (um milhão, cento e quinze mil e cinquenta e seis) ações ordinárias e 710.143 

(setecentas e dez mil e cento e quarenta e três) ações preferenciais, todas com valor nominal de 

R$17,00 (dezessete reais) cada uma. 

 

(i.i) O Grupamento não implicará em alteração do valor do capital social da Companhia, e 

as ações grupadas conferirão aos seus titulares direitos iguais aos atualmente previstos no 

Estatuto Social da Companhia, sem quaisquer alterações aos direitos patrimoniais e políticos 

das ações. 

 

(ii) Prazo para Eventual Ajuste das Posições pelos Acionistas: Os acionistas terão o prazo 

de 30 (trinta) dias contados da publicação deste aviso no Diário Oficial do Estado de Minas 

Gerais, no jornal O Tempo e no jornal Folha de São Paulo – Regional São Paulo, ou seja, até  

12 de Setembro de 2017, para, a seu livre e exclusivo critério, ajustar suas posições acionárias 

em lotes múltiplos de 100 (cem) ações, mediante negociação na BM&FBOVESPA. 

 

(iii) Ações ao Portador: Os acionistas detentores de ações ao portador deverão solicitar a 

conversão dessas ações para a forma nominativa, mediante apresentação dos títulos com seus 

respectivos cupons, CPF e documento de identidade, a ser realizada por meio do 
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comparecimento do acionista junto a qualquer agência do Banco Mercantil do Brasil S.A. ou 

mediante os procedimentos descritos nos subitens “i” e “ii” da alínea “a” do item “iv” abaixo.. 

 

(iv) Procedimentos Adicionais: Transcorrido o prazo para ajuste das posições pelos 

acionistas, as eventuais frações de ações resultantes do Grupamento serão separadas, 

aglutinadas em números inteiros, e vendidas em leilões a serem realizados na 

BM&FBOVESPA. As frações de ações serão debitadas das posições acionárias, previamente à 

realização dos leilões, sendo os valores resultantes da alienação das frações disponibilizados 

aos respectivos titulares, em até 5 (cinco) dias úteis após a venda do último lote, da seguinte 

forma:  

 

(a) os acionistas titulares de frações de ações deverão comparecer a qualquer agência do 

Banco Mercantil do Brasil S.A. de sua livre escolha para comprovar a sua condição de titular 

dessas frações e, após análise dessa documentação comprobatória, receber os valores a que 

fizerem jus. Caso o acionista não possa ou tenha interesse em comparecer pessoalmente a uma 

agência do Banco Mercantil do Brasil S.A. (inclusive no caso de residir em localidade onde o 

Banco Mercantil do Brasil S.A. não possua uma agência), deverá: (i) encaminhar a 

documentação que comprove a sua condição de titular dessas frações, via correio, para a 

Gerência de Relações com Acionistas (Rua Rio de Janeiro 654/14º andar, Belo Horizonte/MG, 

CEP 30160-912); e (ii) no mesmo dia do envio pelo correio, encaminhar a imagem/digitalização 

de tais documentos para o endereço eletrônico relacoescominvestidores@mercantil.com.br ou 

por fax (31) 3057-685; para, após análise dessa documentação comprobatória, receber os 

valores a que fizer jus;  

 

(b) o valor correspondente aos acionistas cujas ações estejam custodiadas na Central 

Depositária da BM&FBOVESPA, será creditado diretamente à Central Depositária da 

BM&FBOVESPA, que se encarregará de repassá-lo aos acionistas por meio dos agentes de 

custódia; e 

 

(c) para os acionistas cujas ações, registradas no livro de escrituração, encontram-se 

bloqueadas ou com o cadastro desatualizado, o valor será retido pela Companhia e mantido à 

disposição do respectivo acionista, exclusivamente para pagamento, mediante apresentação de 

documentação comprobatória de desbloqueio ou de identificação, conforme o caso, a ser 

realizada por meio do comparecimento do acionista junto a qualquer agência do Banco 

Mercantil do Brasil S.A. ou mediante os procedimentos descritos nos subitens “i” e “ii” da 

alínea “a” acima.  

 

(iv.i) As ações do BMI serão negociadas grupadas no primeiro pregão após o encerramento 

do prazo concedido para ajuste das posições, isto é, em 13 de Setembro de 2017.  
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As datas dos leilões das frações de ações serão comunicadas aos acionistas após o decurso do 

prazo para ajuste das posições acionárias, por meio de avisos aos acionistas a serem 

oportunamente publicados pela Companhia.  

 

Para informações adicionais, os acionistas poderão entrar em contato com a Gerência de 

Relações com Acionistas nos telefones (031) 3057-6234 e (031) 3057-6196 ou por meio do 

endereço eletrônico relacoescominvestidores@mercantil.com.br.  

 

Belo Horizonte, 09 de agosto de 2017. 

 

ROBERTO GODOY ASSUMPÇÃO 

Diretor de Relações com Investidores 
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