PARANÁ BANCO S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 14.388.334/0001-99
NIRE 41.300.002.169
ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 6 DE SETEMBRO 2018
1.

DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Realizada no dia 6 de setembro de 2018, às 9:00 horas, na

sede social do Paraná Banco S.A., localizada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Visconde de
Nacar, 1.441, 6º andar (“Companhia”).
2.

MESA: Presidente – Cristiano Malucelli; e Secretário – Laercio Schulze de Sousa.

3.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A reunião foi convocada pelo Diretor Presidente e conta com a

presença de todos os Diretores.
4.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração da data de disponibilização da parcela referente à

distribuição de juros sobre o capital próprio, conforme aprovada pelo Conselho de Administração em reunião
realizada em 25 de junho de 2018 (“Reunião do Conselho de Administração”).
5.

DELIBERAÇÕES: Colocada a matéria em discussão e posterior votação, foi aprovado, por

unanimidade dos presentes e sem quaisquer restrições a alteração da data de disponibilização da parcela de
R$ 0,136020 por ação de emissão da Companhia, referente à distribuição de juros sobre o capital próprio no
valor total de R$ 27.087.247,22, conforme aprovada na Reunião do Conselho de Administração, de 11 de
dezembro de 2018 para 10 de setembro de 2018. O valor a ser distribuído está sujeito à retenção do
imposto de renda na fonte à alíquota de 15%, exceto para acionistas comprovadamente isentos ou imunes,
ou acionistas domiciliados em países para os quais a legislação estabeleça alíquotas diversas.
Por fim, os Diretores esclarecerem que a parcela no valor de R$ 0,196567 foi disponibilizada dentro do prazo
aprovado na Reunião do Conselho de Administração, ou seja, em 16 de julho de 2018.
6.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem

dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme,
aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada.
7.

ASSINATURAS: Mesa: Cristiano Malucelli, Presidente; e Laercio Schulze de Sousa, Secretário;

Diretores: André Luiz Malucelli, Anilson Fieker Pedrozo, Cristiano Malucelli, Laercio Schulze de Sousa e Nile
Mannrich.

A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.
Curitiba, 6 de setembro de 2018

Cristiano Malucelli

Laercio Schulze de Sousa

Presidente

Secretário

