COMUNICADO AO MERCADO
Curitiba, 28 de outubro de 2016 – O Paraná Banco (BM&FBOVESPA: PRBC4; ADR Nível 1
OTC: PRBAY), banco múltiplo privado, especializado em crédito consignado, seguro garantia
e resseguros, vem a público comunicar que recebeu no dia 28/10/2016 o seguinte comunicado
dos acionistas do bloco de controle:
“Alexandre Malucelli, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de
Identidade RG nº 1.440.698-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 677.121.509-15,
Cristiano Malucelli, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de
Identidade RG nº 3.682.253-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 872.486.979-15, Gabriel
Malucelli, brasileiro, solteiro, estudante, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.491.9797 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 071.910.269-36, Joel Malucelli, brasileiro, casado,
economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 439.047-4 SSP/PR e inscrito no CPF/MF
sob o nº 003.054.569-20, Julia Malucelli, brasileira, solteira, estudante, portadora da Cédula
de Identidade RG nº 9.491.976-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 041.487.969-43,
Miriam Joyce Schmitz Malucelli, brasileira, casada, do lar, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 3.976.932-8 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 581.533.909-10, Monica
Malucelli do Amaral, brasileira, casada, tabeliã, portadora da Cédula de Identidade RG
nº 1.440.697-2 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 741.216.269-15, Paola Malucelli de
Arruda, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade RG
nº 3.863.394-5 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 028.838.819-44, todos residentes e
domiciliados na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com escritório na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, na Rua Visconde de Nácar, nº 1441, 6º andar, na qualidade de membros
integrantes do bloco de controle (“Controladores”), vêm pela presente informar, em atenção
ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02, e em complemento aos fatos relevantes
divulgados em 24 e 25 de outubro de 2016, que adquiriram por meio de leilão realizado em
bolsa de valores, nesta data, 9.163.754 ações preferenciais de emissão do PARANÁ BANCO
S.A., com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Visconde de Nácar, nº 1441,
6º andar, inscrita no CNPF/MF nº 14.388.334/0001-99 (“Companhia”), equivalentes a
35,67% das ações preferenciais e a 11,12% do capital social total de emissão da Companhia,
passando a deter, em conjunto, 41.171.063 ações ordinárias e 18.436.086 ações preferenciais,
equivalentes a 72,58% das ações ordinárias, 71,77% das ações preferenciais e 72,33% do
capital social total de emissão da Companhia.
As aquisições ocorreram da seguinte forma:
a. Alexandre Malucelli adquiriu 708.200 ações preferenciais, representativas de 2,76% do
total de ações preferenciais e 0,86% do capital social total;
b. Cristiano Malucelli adquiriu 688.200 ações preferenciais, representativas de 2,68% do
total de ações preferenciais e 0,84% do capital social total;

c. Gabriel Malucelli adquiriu 466.000 ações preferenciais, representativas de 1,81% do
total de ações preferenciais e 0,57% do capital social total;
d. Joel Malucelli adquiriu 5.077.312 ações preferenciais, representativas de 19,77% do
total de ações preferenciais e 6,16% do capital social total;
e. Julia Malucelli adquiriu 673.100 ações preferenciais, representativas de 2,62% do total
de ações preferenciais e 0,82% do capital social total;
f. Miriam Joyce Schmitz Malucelli adquiriu 244.200 ações preferenciais, representativas
de 0,95% do total de ações preferenciais e 0,30% do capital social total;
g. Monica Malucelli do Amaral adquiriu 632.542 ações preferenciais, representativas de
2,46% do total de ações preferenciais e 0,77% do capital social total; e
h. Paola Malucelli de Arruda adquiriu 674.200 ações preferenciais, representativas de
2,62% do total de ações preferenciais e 0,82% do capital social total.
Os Controladores declaram que:
i. não têm interesse em alterar o controle ou a estrutura administrativa da Companhia;
ii. são signatários de acordo de acionistas, celebrado em 25 de maio de 2011, que regula
o exercício do direito de voto.
Por fim, solicitamos a V. Sas que providenciem a imediata transmissão das informações
constantes nesta comunicação à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e à Bolsa de Valores
de São Paulo, nos termos da legislação aplicável.”
Curitiba, 28 de outubro de 2016
Paraná Banco S.A.
Laercio Schulze de Sousa
Diretor de Relações com Investidores

