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 SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2019, 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 84,07% (oitenta e
quatro inteiros e sete centésimos por cento) do capital social com direito a voto e 46,69%
(quarenta e seis inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) do capital social total,
conforme assinaturas apostas no livro de presença de acionistas. Presentes também membros
da Administração e do Comitê de Auditoria da Companhia, bem como representante 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. Cristiano
Malucelli e como Secretário o Sr. Hilário Mário Walesko. CONVOCAÇÃO: Os acionistas foram
convocados conforme Edital de Convocação publicado no jornal “Bem Paraná” e no “Diário
Oficial do Estado do Paraná” nos dias 1º, 2 e 3 de abril de 2019. 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 2018;
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 2018; c) Eleição dos membros do Conselho de Administração da
Companhia; e d) 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 2018, publicados juntamente com o parecer dos Auditores
Independentes, e Parecer do Comitê de Auditoria na edição do dia 27 de fevereiro de 2019 no
jornal “Bem Paraná”, nas páginas 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 22, e no “Diário Oficial do
Estado do Paraná”, edição do dia 27 de fevereiro de 2019, nas páginas 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53 e 54 e, posteriormente, republicados no “Diário Oficial do Estado do Paraná”, edição do
dia 1º de março de 2019, nas páginas 56 a 86, em razão de uma falha no processo de
diagramação da edição do dia 27 de fevereiro de 2019 (conforme errata na página 91 da edição
do dia 1º de março de 2019); b) (i) Foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício
findo em 31 de dezembro de 2018 da seguinte forma: R$ 10.781.236,59 (dez milhões,
setecentos e oitenta e um mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos),

destinados a constituição de Reserva Legal; e R$ 119.518.900,16 (cento e dezenove milhões,
quinhentos e dezoito mil, novecentos reais e dezesseis 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$ 16.009.221,42 (dezesseis milhões, nove mil,
duzentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), pagos em 16 de abril de 2018; R$
16.009.221,42 (dezesseis milhões, nove mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e dois
centavos), pagos em 16 de julho de 2018; R$ 11.078.025,80 (onze milhões, setenta e oito mil,
vinte e cinco reais e oitenta centavos), pagos em 10 de setembro de 2018; R$ 20.499.999,95
(vinte milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e
noventa e cinco centavos), pagos em 2 de outubro de 2018; e R$ 21.728.437,53 (vinte e um
milhões, setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e três
centavos), pagos em 2 de janeiro de 2019; imputados ao dividendo obrigatório de 25% (vinte e
cinco por cento) do lucro líquido; c) Foi aprovada a eleição dos seguintes membros para
compor o Conselho de Administração da Companhia, pelo mandato de 2 (dois) anos até a
Assembleia Geral Ordinária que se realizará no exercício social de 2021: Sr. Cristiano
Malucelli, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, administrador de
empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 3.682.253-8/PR, inscrito no CPF/MF sob o
n.º 872.486.979-15, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com
escritório na Rua Visconde de Nacar, nº 1.441, 5º andar para o cargo de Presidente do
Conselho de Administração da Companhia; Sr. Leonardo Deeke Boguszewski, brasileiro,
casado pelo regime de separação total de bens, economista, portador da Carteira de Identidade
RG n° 7.592.566-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 008.088.039-80, residente e
domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com escritório na Rua Visconde do Rio
Branco, n.º 1.488, 4º andar, para o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração da
Companhia; e Sr. Hilário Mario Walesko, brasileiro, casado pelo regime de comunhão
universal de bens, contador, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º3.126.088-4 SSP- PR,
inscrito no CPF/MF sob o nº 510.710.969-15, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, com escritório na Rodovia do Café, BR 277, nº 315, KM 0,5, para o cargo de
membro do Conselho de Administração da Companhia. Os conselheiros ora eleitos tomarão
posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro
próprio, ocasião em que declararão, nos termos da lei, não estarem incursos em qualquer dos
crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil e o cargo de
administrador de companhia aberta; e d) Os acionistas aprovaram o limite da remuneração
global anual da administração da Companhia para o exercício social corrente em R$
11.031.213,72 (onze milhões, trinta e um mil, duzentos e treze reais e setenta e dois 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, 30 de abril de 2019.
Estiveram presentes os acionistas:
(i) Rosaldo Malucelli, representado pelo seu procurador Cristiano Malucelli;
(ii) Alexandre Malucelli;
(iii) Cristiano Malucelli;
(iv) Paola Malucelli de Arruda;
(v) Julia Malucelli, representada pelo seu procurador Cristiano Malucelli; e
(vi) Gabriel Malucelli.
Também presentes (a) o representante da KPMG Auditores Independentes, Sr. Eduardo
Tomazelli Remedi, auditores independentes da Companhia, e (b) o Sr. Valdeci Prestes, membro
do Comitê de Auditoria da Companhia.
Curitiba, 30 de abril de 2019.

Cristiano Malucelli
Presidente

Hilário Mario Walesko
Secretário

