
TRAPÉZIO S. A. - CNPJ/MF Nº. 21.793.096/0001-62
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral de Credores do BANCO RURAL S.A. - em liquidação extrajudicial, BANCO RURAL DE
INVESTIMENTOS S.A. – em liquidação extrajudicial, RURAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A. – em liquidação extrajudicial, BANCO MAIS S.A. – em liquidação extrajudicial, BANCO SIMPLES
S.A. – em liquidação extrajudicial, em conjunto “instituições financeiras”; Tendo em vista os projetos de convolação
de liquidação extrajudicial em liquidação ordinária (lei nº 6.024/74 com as alterações da medida provisória nº 784/
2017) protocolados no Banco Central do Brasil; Tendo em vista a razoável exigência do mesmo Banco Central do
Brasil de se obter adesão de credores para a pretendida convolação; Tendo em vista a manifestação no sentido de
prover a adequação à nova legislação do projeto em face da legislação superveniente; tendo em vista a nova
conformação legal para a matéria contida na já referida medida provisória; Tendo em vista a expressiva adesão
mediante expedientes vários já obtidos por parte de credores; Tendo em vista a ação de “autofalência”, cuja sentença
não concede a falência tal como requerida e encontrando-se o referido processo em grau de recurso; A Trapézio S.
A., acionista controladora do Banco Rural S.A., ouvidos expressivos interessados e visando, em primeiro lugar, atender
à exigência expressa do Banco Central do Brasil; E, em segundo lugar, atendendo-se à exegese da medida provisória
referida (MP nº 784/2017) e tendo em vista a harmonização de interesses de toda a comunidade de credores; Convoca
os credores em geral das já mencionadas instituições financeiras, para ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, a se
realizar, em primeira convocação, na data de 23 de novembro de 2017, às 10(dez) horas, com o quórum de maioria
simples de cada categoria de credores, na forma da lei nº. 11.101/2005, no Hotel Belo Horizonte Othon Palace, na
Avenida Afonso Pena, n. 1050, Centro, Belo Horizonte-MG, ou, no dia 30 de novembro de 2017, às 10 (dez)horas, na
mesma data e no mesmo local, em segunda convocação, com qualquer número de credores,para deliberar sobre: (I)
tomar conhecimento do projeto de convolação da liquidação extrajudicial em liquidação ordinária do Banco Rural S.A.
e demais instituições financeiras; (II) deliberação a respeito do referido projeto; e (III) encaminhamento do projeto à
autoridade do Banco Central do Brasil; Os credores poderão se fazer representar por procurador legalmente habilitado,
cujo instrumento de procuração deve ser encaminhada à acionista convocadora (trapezioholding@gmail.com). Em
se tratando de pessoa jurídica, necessária a apresentação dos documentos (contrato social ou estatuto social
atualizados, e ata de eleição dos atuais administradores, se for o caso) que demonstram os poderes para outorga de
procuração. A representação deverá ser formalizada com o mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da
data da realização da assembleia. No dia da assembleia, as portas estarão abertas para identificação e credenciamento
dos credores a partir das 09 (nove) horas. Para participar da assembleia, cada credor deverá assinar a lista de
presença, que será encerrada no momento da instalação, sendo vedado o posterior ingresso. Os credores deverão
se identificar mediante apresentação de documento de identidade, e, no caso de pessoa jurídica, mediante a
apresentação também dos atos societários que demonstrem seus poderes para tanto. TRAPÉZIO S. A. CNPJ/MF Nº.
21.793.096/0001-62.


