
 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO MERCANTIL DE 

INVESTIMENTOS S. A. - CNPJ Nº 34.169.557/0001-72 - COMPANHIA ABERTA - NIRE 

31300039439.  

 

1 - Local, Data e Hora: Reunião realizada de modo parcialmente digital, sendo presencialmente na sede 

social do Banco Mercantil de Investimentos S.A. (“BMI”), na Rua Rio de Janeiro, 654/680 – 5º andar, 

em Belo Horizonte, Minas Gerais, e por meio da plataforma Webex, no dia 23 de fevereiro de 2021, às 

10:00 (dez) horas.  

 

2 - Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração. 

 

3 – Mesa: Presidente – Sr. Luiz Henrique Andrade de Araújo. Secretário - Sr. Marco Antônio Andrade 

de Araújo. 

 

4 - Deliberações:  
 

I - Foi aprovado, por unanimidade, o Estudo Técnico de Expectativa de Geração de Lucros Tributáveis 

Futuros, que tem como objetivo demonstrar a realização dos Créditos Tributários, trazidos a valor 

presente, em conformidade com as normas que regem o assunto.  

 

II - Foram aprovadas, também por unanimidade, as demonstrações financeiras do 2º semestre de 2020 

e a proposta da Diretoria para a distribuição do lucro líquido do exercício e para a disponibilização de 

Juros sobre o Capital Próprio, a título de dividendos, conforme faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. O 

valor bruto proposto dos juros sobre capital próprio foi de R$994.200,20 (novecentos e noventa e quatro 

mil, duzentos reais e vinte centavos), sobre o qual incidiu a alíquota de 15%, relativa ao Imposto de 

Renda na fonte, perfazendo um montante líquido R$845.070,17 (oitocentos e quarenta e cinco mil, 

setenta reais e dezessete centavos), correspondente a R$0,000000000 por ação ordinária, tendo em 

vista o disposto no §1º do art. 40 do estatuto social do BMI, e R$1,190000 por ação preferencial, os 

quais foram considerados de forma individualizada, por registro contábil interno, nos termos da 

Legislação de Regência e normas fiscais, sendo que a disponibilização financeira ocorrerá em 17 de 

março de 2021, conforme Aviso a ser publicado nos jornais.  

 

5 -Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se 

a presente ata que será assinada pelos presentes, para todos fins de direito. Belo Horizonte, 23 de 

fevereiro de 2021. Mesa: Presidente – Sr. Luiz Henrique Andrade de Araújo. Secretário - Sr. Marco 

Antônio Andrade de Araújo. Conselheiros: Marco Antônio Andrade de Araújo; Luiz Henrique Andrade 

de Araújo; Paulo Henrique Brant de Araújo; e Roberto Godoy Assumpção.  

 
CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO 
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