AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 16.590.234/0001-76
NIRE 31.300.025.91-8
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2017
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 28 de agosto de 2017 às 13 horas, no
escritório da Companhia localizado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua
Gomes de Carvalho, 1507, 16º andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04547-005.
2.
CONVOCAÇÃO: Convocação realizada nos termos do artigo 17 do estatuto social
da Companhia, mediante notificação prévia, por escrito, entregue aos membros do conselho
de administração.
3.
PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do conselho de administração da
Companhia, nos termos do artigo 20 do estatuto social da Companhia.
4.
MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alsessandro Giuseppe Carlucci e
secretariados pelo Sr. Rodrigo Pecchiae.
5.
ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do conselho de administração da
Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) 1.º programa de outorga
de ações restritas a administradores ou empregados da Companhia, ou outra sociedade sob
o seu controle, selecionados pelo Conselho de Administração da Companhia, de acordo com
os termos previstos no “Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia”, aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 23 de junho de 2017(“Plano
de Ações Restritas” e o “1.º Programa de Outorga”); (ii) definição dos administradores ou
empregados da Companhia, ou outra sociedade sob o seu controle, que serão elegíveis como
beneficiários do 1.º Programa de Outorga (“Beneficiários”); (iii) celebração dos contratos de
outorga de ações restritas entre os Beneficiários e a Companhia; (iv) distribuição de
dividendos com base nas reservas de lucros e no lucro líquido do exercício em curso apurado
nas demonstrações contábeis referentes ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2017 e
constante do formulário de informações trimestrais (ITR) da Companhia;
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6.
DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias constantes na ordem do dia, os
membros do conselho de administração presentes deliberaram o quanto segue:
6.1.
Aprovar, por unanimidade de votos, o 1.º Programa de Outorga de ações restritas,
nos termos do regulamento aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 23 de junho
de 2017.
6.2. Aprovar, por unanimidade de votos, os administradores e empregados da
Companhia, ou outra sociedade sob o seu controle, selecionados como Beneficiários do 1.º
Programa de Outorga, cuja relação é rubricada pelos conselheiros presentes e fica arquivada
na sede da Companhia.
6.3. Aprovar, por unanimidade de votos, a celebração dos contratos de outorga de ações
restritas entre a Companhia e os Beneficiários, nos termos do Plano de Ações Restritas e do
1.º Programa de Outorga.
6.4. Aprovar, por unanimidade de votos, nos termos do Artigo 21, inciso (xiii) do
Estatuto Social da Companhia, ad referendum da Assembleia Geral da Companhia, a
distribuição de dividendos intermediários e intercalares no montante total de
R$ 88.832.940,65 (Oitenta e oito milhões, oitocentos e trinta e dois mil e novecentos e
quarenta reais e sessenta e cinco centavos), correspondentes a R$ 0,98960694944 por ação,
conforme reservas de lucros e lucro líquido do exercício em curso apurado nas
demonstrações contábeis referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2017 constantes
do formulário de informações trimestrais (ITR) da Companhia (“Dividendos”).
6.4.1

Do valor total dos dividendos informado no item 6.4 acima, o montante de
R$ 36.832.940,65 (Trinta e seis milhões, oitocentos e trinta e dois mil e novecentos e
quarenta reais e sessenta e cinco centavos), correspondente a R$ 0,41032227200 por
ação será pago com base no lucro líquido do exercício em curso e o montante de
R$ 52.000.000,00 (Cinquenta e dois milhões de reais), correspondente a
R$ 0,57928467745 por ação, será pago com base nas reservas de lucros da
Companhia.

6.4.2

O pagamento dos Dividendos será efetuado aos acionistas na proporção de suas
participações no capital social da Companhia, de acordo com a posição acionária da
Companhia em 04 de setembro de 2017, respeitadas as negociações realizadas até
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essa data, inclusive, sendo que as ações de emissão da Companhia passarão a ser
negociadas ex-dividendos a partir de 05 de setembro de 2017.
6.4.3

Os Dividendos ora declarados serão pagos pela Companhia em 27 de setembro de
2017, de acordo com a respectiva conta corrente e domicílio bancário fornecido pelo
acionista à Itaú Corretora de Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela
escrituração das ações da Companhia e não será objeto de qualquer remuneração a
título de atualização monetária.

6.4.4

Os Dividendos serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao
exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2017.

6.4.5

Os procedimentos relativos ao pagamento dos Dividendos serão informados pela
Companhia por meio de Aviso aos Acionistas a ser divulgado nesta data.

7.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente
reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos
os membros do Conselho de Administração fisicamente presentes. Mesa: Alessandro
Carlucci – Presidente; e Rodrigo Pecchiae. – Secretário. Conselheiros presentes: José Ernesto
Beni Bologna, Alexandre Birman, Guilherme Affonso Ferreira, Juliana Rozenbaum, Luiz
Fernando Giorgi e Paula Bellizia.
Confere com a original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 28 de agosto de 2017.
Mesa:

__________________________________
Alessandro Carlucci
Presidente

______________________________
Rodrigo Pecchiae
Secretário
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