PARANÁ BANCO S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
C.N.P.J./M.F. n.º: 14.388.334/0001-99
NIRE: 41.300.002.169
ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2018, às 9:00 horas, na sede social do Paraná
Banco S.A., sociedade por ações de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
14.388.334/0001-99, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta
Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41.300.002.169 (“Companhia”), sita à Rua Visconde
de Nacar, n.º 1.441, 6º andar, Curitiba-PR, reuniram-se os acionistas desta sociedade
representando 73,12% (setenta e três inteiros e doze centésimos por cento) do capital social
com direito a voto e 75,02% (setenta e cinco inteiros e dois centésimos por cento) do capital
social total, conforme assinaturas apostas no livro de presença de acionistas. Presentes também
membros da administração, do Comitê de Auditoria da Companhia, bem como representantes
da KPMG Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia. MESA: Em
conformidade com o Estatuto Social, foram eleitos para compor a Mesa, como Presidente o Sr.
Alexandre Malucelli e como Secretário o Sr. Hilário Mário Walesko. CONVOCAÇÃO: Os
acionistas foram convocados conforme Edital de Convocação publicado no jornal “Bem Paraná”
em 27, 28 e 29 de março de 2018 e no “Diário Oficial do Estado do Paraná” em 28 de março de
2018 e 2 e 3 de abril de 2018. ORDEM DO DIA: a) Apreciação das contas dos
administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; b) Deliberação sobre a
proposta de destinação dos resultados do exercício e a distribuição de dividendos e ratificar as
distribuições antecipadas de juros sobre capital próprio efetuadas ao longo do exercício de
2017; e c) Fixação da verba global anual para remuneração da administração da Companhia,
para o exercício social corrente. DELIBERAÇÕES UNÂNIMES TOMADAS PELOS
PRESENTES: a) Foram aprovadas, sem reservas ou ressalvas, as contas e o relatório da
administração, as demonstrações financeiras e as notas explicativas referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2017, publicados juntamente com o parecer dos Auditores
Independentes e Parecer do Comitê de Auditoria na edição do dia 28 de fevereiro de 2018 no
jornal “Bem Paraná”, nas páginas 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 e no “Diário Oficial do Estado
do Paraná”, na edição do dia 28 de fevereiro de 2018, nas páginas 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e
72; b) (i) Foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de
2017 da seguinte forma: R$ 9.490.628,82 (nove milhões, quatrocentos e noventa mil,
seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), destinados a constituição de Reserva
Legal; e R$ 95.179.596,56 (noventa e cinco milhões, cento e setenta e nove mil, quinhentos e
noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos), destinados a constituição de Reserva para
Integridade do Patrimônio Líquido. (ii) Foi aprovada a ratificação dos pagamentos de juros

sobre o capital próprio no valor de R$ 64.230.520,95 (sessenta e quatro milhões, duzentos e
trinta mil, quinhentos e vinte reais e noventa e cinco centavos), pagos em 10 de outubro de
2017 e R$ 20.911.830,16 (vinte milhões, novecentos e onze mil, oitocentos e trinta reais e
dezesseis centavos), pagos em 15 de janeiro de 2018; imputados ao dividendo obrigatório de
25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido; e c) Os acionistas aprovaram o limite da
remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social corrente em
R$ 11.750.373,13 (onze milhões e setecentos e cinquenta mil, trezentos e setenta e três reais e
treze centavos), cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a divisão da
remuneração entre os administradores.
ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Devidamente
atendidas e aprovadas as matérias que compunham a ordem do dia, foi suspensa a sessão pelo
tempo necessário para a lavratura da presente ata, na forma de sumário, que poderá ser
publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos
parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76. Reaberta a sessão, a presente ata foi
lida, achada conforme e aprovada pelos acionistas, que a assinam em 02 (duas) vias de igual
teor e forma. Curitiba, 26 de abril de 2018.
Estiveram presentes os acionistas:
(i) Joel Malucelli;
(ii) Alexandre Malucelli;
(iii) Cristiano Malucelli;
(iv) Paola Malucelli de Arruda;
(v) Julia Malucelli; e
(vi) Gabriel Malucelli.
Também presentes (a) os representantes da KPMG Auditores Independentes, Sr. Eduardo
Tomazelli Remedi e Sr. Almir Eduardo Bertoncelo, Auditores Independentes da Companhia e (b)
o Sr. Marcelo Bromberg, membro do Comitê de Auditoria da Companhia.
Curitiba, 26 de abril de 2018.
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