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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 MARÇO DE 2016 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 13 horas do dia 28 de março de 2016, no escritório 

da Arezzo Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”) localizado na Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1507, 16º andar, 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: Presidida pelo Sr. Anderson Lemos Birman e secretariada pelo Sr. Fernando Santos 

Abreu Caligaris. 

 

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre; (i) a criação de um programa de recompra de ações de 

emissão da Companhia, para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento; (ii) a 

proposta de administração; (iii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos 

necessários à efetivação das deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração. 

 

6. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o 

quanto segue: 

 

6.1. Aprovar, por unanimidade de votos e sem restrições, e em conformidade com o artigo 6, do 

Estatuto Social da Companhia, atendidas as exigências da Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro 

de 2015 (“ICVM 567/15”) e demais disposições legais pertinentes, a criação de um programa de 

recompra de ações de emissão da Companhia para a manutenção em tesouraria e posterior 

cancelamento ou alienação (“Programa de Recompra”), nas seguintes condições, que também estão 

refletidas no Anexo I à presente ata: 
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(a)  Objetivo do Programa de Recompra. O Programa de Recompra de Ações tem por 

objetivo a aplicação eficiente dos recursos excedentes da Companhia, visando maximizar a 

geração de valor para seus acionistas. Dessa forma, será possível à Companhia negociar 

com ações ordinárias de sua emissão para manutenção em tesouraria ou posterior 

cancelamento, sem redução do capital social. 

 

(b) Quantidade de Ações a serem adquiridas. A quantidade de ações a ser adquirida no 

âmbito do Programa de Recompra estará limitada a 4.243.903 (quatro milhões, duzentos e 

quarenta e três mil, novecentos e três) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor 

nominal da Companhia, representativas de 10% (dez por cento) do total de ações da 

Companhia em circulação no mercado nesta data, sendo que a efetiva recompra do número 

total de ações aprovado neste ato dependerá, dentre outros aspectos, do número de ações em 

tesouraria mantidas pela Companhia no momento da negociação e o saldo das reservas 

disponíveis, de modo a atender aos limites previstos no artigo 8º, §3.º, inciso I da ICVM 

567/15 e demais normas aplicáveis. Atualmente existem 42.439.033 (quarenta e dois 

milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, trinta e três) ações ordinárias, nominativas, 

escriturais e sem valor nominal em circulação no mercado, conforme definição do artigo 8º, 

§3.º, inciso I da ICVM 567/15. 

 

(c) Prazo máximo para realização das operações autorizadas. As negociações poderão 

ser realizadas pelo prazo de até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados a partir de 

em 28 de março de 2016, encerrando-se, portanto em 27 de março de 2017. 

 

(d) Quantidade de ações em circulação no mercado. Atualmente existem 42.439.033 

(quarenta e dois milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, trinta e três) ações ordinárias, 

nominativas, escriturais e sem valor nominal em circulação no mercado, conforme definição 

do artigo 8º, §3.º, inciso I da ICVM 567/15.  

 

(e) Lastro para as operações. As operações de compra das ações realizadas nos termos 

do Programa de Recompra serão suportadas pelo montante global das reservas de lucro e de 

capital disponíveis, constantes das últimas demonstrações financeiras da Companhia 

divulgadas anteriormente à efetiva transferência, para a Companhia, da propriedade das 

ações de sua emissão, podendo ser anuais ou informações financeiras intermediárias, 

observado o disposto na ICVM 567/15. 

 

(f) Preço e modo de aquisição: As operações de aquisição serão realizadas na 
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BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), a 

preço de mercado, cabendo à Diretoria da Companhia decidir o momento e a quantidade de 

ações a serem adquiridas, seja em uma única operação ou em uma série de operações, 

respeitando os limites previstos na regulamentação aplicável. 

 

(g) Prazo e Instituições Intermediárias. O prazo máximo para a realização das 

aquisições ora aprovadas é de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), contados a partir desta 

data, encerrando-se, portanto em 27 de março de 2017 e as negociações serão realizadas a 

preços de mercado com a intermediação da Merrill Lynch S.A. Corretora de Títulos e 

Valores Mobiliários, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3400, 16º andar, 

Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ n.º 

02.670.590/0001-95, Banco BTG Pactual S.A., com sede na Praia de Botafogo, nº 501, 5º e 

6º andares, Bairro Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, inscrita 

no CNPJ n.º 30.306.594/0001-45, e Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e 

Valores Mobiliários, com sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700, 10º, 12º e 

14º andares, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no 

CNPJ n.º 42.584.318/0001-07.  

 

6.2. Aprovar, por unanimidade de votos e sem restrições, a proposta da administração da 

Companhia, com as principais informações acerca da destinação do resultado do exercício findo em 

31 de dezembro de 2015, bem como outras informações que visam facilitar o entendimento e a 

participação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a realizar-se em 29 de 

abril de 2016.  

 

6.3. Ficam os diretores da Companhia autorizados a praticar todos os atos necessários à efetivação 

das deliberações ora tomadas, incluindo, sem limitação, realizar os registros e atualizações cadastrais 

da Companhia nos órgãos públicos e privados competentes. 

 

 

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: Anderson Lemos Birman – Presidente e 

Fernando Santos Abreu Caligaris – Secretário. Conselheiros fisicamente presentes: Anderson Lemos 

Birman; Carolina Valle de Andrade Faria; José Ernesto Beni Bolonha; José Murilo Procópio de 

Carvalho, Claudia Elisa de Pinho Soares; Fabio Hering; Juliana Rozenbaum; Rodrigo Galindo; 

Guilherme Affonso Ferreira e Welerson Cavalieri.  
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Confere com a original lavrada em livro próprio. 

 

São Paulo, 28 de março de 2016. 

 

Mesa: 

 

 

 

__________________________________ 

Anderson Lemos Birman 

Presidente 

 ______________________________ 

Fernando Santos Abreu Caligaris 

Secretário 
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AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

Companhia Aberta 

 

CNPJ/MF nº 16.590.234/0001-76 

NIRE 31.300.025.91-8 

 

ANEXO I – Programa de Recompra de Ações conforme Anexo 30 – XXXVI da Instrução 

CVM 480 de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada 

 

 

1. Justificar pormenorizadamente o objetivo e os efeitos econômicos esperados da 

operação. 

 

O Programa de Recompra de Ações tem por objetivo a aplicação eficiente dos recursos excedentes 

da Companhia, visando maximizar a geração de valor para seus acionistas. Dessa forma, será 

possível à Companhia negociar com ações ordinárias de sua emissão para manutenção em tesouraria 

ou posterior cancelamento, sem redução do capital social. 

 

2. Informar as quantidades de ações (i) em circulação e (ii) já mantidas em tesouraria. 

  

Nesta data, (i) existem 42.439.033 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, trinta e 

três) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, em circulação no mercado, 

conforme definição do artigo 8º, § 3º, I, da ICVM 567/2015; e (ii) nenhuma ação ordinária, 

nominativa e sem valor nominal, em tesouraria. 
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3. Informar a quantidade de ações que poderão ser adquiridas ou alienadas. 

 

A Companhia poderá adquirir até a 4.243.903 (quatro milhões, duzentos e quarenta e três mil, 

novecentos e três)  ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de sua própria emissão 

representativas de aproximadamente 10% (dez por cento) do total de ações da Companhia em 

circulação no mercado nesta data, sendo certo que a efetiva recompra do número total de ações 

aprovado neste ato dependerá, dentre outros aspectos, do saldo das reservas disponíveis, de modo a 

atender aos limites previstos no artigo 8.º da ICVM 567/2015 e demais normas aplicáveis. 

 

4. Descrever as principais características dos instrumentos derivativos que a companhia 

vier a utilizar, se houver. 

 

A Companhia não utilizará instrumentos derivativos. 

 

5. Descrever, se houver, eventuais acordos ou orientações de voto existentes entre a 

companhia e a contraparte das operações. 

 

Não há orientações de voto entre a Companhia e contrapartes, uma vez que as aquisições de ações 

ocorrerão na BM&FBOVESPA. 

 

6. Na hipótese de operações cursadas fora de mercados organizados de valores 

mobiliários, informar: 

a. o preço máximo (mínimo) pelo qual as ações serão adquiridas (alienadas); e 

b. se for o caso, as razões que justificam a realização da operação a preços mais de 

10% (dez por cento) superiores, no caso de aquisição, ou mais de 10% (dez por 

cento) inferiores, no caso de alienação, à média da cotação, ponderada pelo 

volume, nos 10 (dez) pregões anteriores. 

 

Não é aplicável, uma vez que as operações de aquisição de ações serão realizadas na 

BM&FBOVESPA. 

 

7. Informar, se houver, os impactos que a negociação terá sobre a composição do controle 

acionário ou da estrutura administrativa da sociedade. 

 

Não haverá impacto na composição do controle acionário ou na estrutura administrativa da 

Companhia em razão da implementação do Programa de Recompra de Ações. 
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8. Identificar as contrapartes, se conhecidas, e, em se tratando de parte relacionada à 

companhia, tal como definida pelas regras contábeis que tratam desse assunto, fornecer 

ainda as informações exigidas pelo art. 8º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro 

de 2009. 

 

A aquisição de ações ocorrerá por meio de operações na BM&FBOVESPA, de modo que não há 

contrapartes conhecidas ou operações com partes relacionadas. 

 

9. Indicar a destinação dos recursos auferidos, se for o caso. 

 

A decisão de cancelamento ou alienação de ações mantidas em tesouraria será tomada 

oportunamente e comunicada ao mercado. Caso seja aprovada a alienação de ações, os recursos 

auferidos serão destinados às operações da Companhia. 

 

10. Indicar o prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas. 

 

As negociações poderão ser realizadas pelo prazo de até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias 

contados a partir de em 28 de março de 2016, encerrando-se, portanto em 27 de março de 2017. 

 

11. Identificar instituições que atuarão como intermediárias, se houver. 

 

As negociações serão realizadas na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e 

Futuros a preços de mercado com a intermediação das seguintes instituições financeiras: (i) Merrill 

Lynch S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 

nº 3400, 16º andar, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ 

n.º 02.670.590/0001-95, (ii) Banco BTG Pactual S.A., com sede na Praia de Botafogo, nº 501, 5º e 6º 

andares, Bairro Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ n.º 

30.306.594/0001-45, (iii) Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com 

sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700, 10º, 12º e 14º andares, Bairro Itaim Bibi, na 

cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ n.º 42.584.318/0001-07; e (iv) 

Votorantim Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com sede na Avenida Nações Unidas, 

nº 14.171, Torre A, 14º andar, Vila Gertrudes, inscrita no CNPJ n.º 01.170.892/0001-31. 
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12. Especificar os recursos disponíveis a serem utilizados, na forma do art. 7º, § 1º, da 

Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015. 

 

As operações de compra das ações nos termos do Programa de Recompra serão suportadas pelo 

montante global das reservas de lucro e de capital disponíveis, constantes das últimas demonstrações 

financeiras da Companhia divulgadas anteriormente à efetiva transferência, para a Companhia, da 

propriedade das ações de sua emissão, podendo ser anuais ou informações financeiras intermediárias, 

observado o disposto na ICVM 567/2015. 

 

13. Especificar as razões pelas quais os membros do conselho de administração se sentem 

confortáveis de que a recompra de ações não prejudicará o cumprimento das obrigações 

assumidas com credores nem o pagamento de dividendos obrigatórios, fixos ou 

mínimos.  

 

Conforme especificado nas últimas demonstrações contábeis, relativas ao exercício social findo em 

31 de dezembro de 2015, a Companhia possui uma reserva de lucros no montante total de  

R$308.077.087,77 (trezentos e oito milhões, setenta e sete mil, oitenta e sete reais e setenta e sente 

centavos).  Dessa forma, dentro dos limites especificados no Programa de Recompra, os membros do 

conselho de administração entendem que há saldo suficiente existente em reserva de lucros capaz de 

suportar os gastos na recompra, não havendo qualquer tipo de prejuízo ao cumprimento das 

obrigações assumidas com credores nem o pagamento de dividendos obrigatórios, fixos ou mínimos. 


