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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 24 DE SETEMBRO DE 2012 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 14 horas do dia 24 de setembro de 2012, no 

escritório da Companhia localizada 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 

Arezzo Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”), mediante notificação prévia por escrito 

entregue aos membros do Conselho de Administração.  

 

3. PRESENÇA: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da 

Companhia, fisicamente, nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia. 

 

4. MESA: Presidida pelo Sr. Anderson Lemos Birman e secretariada pelo Sr. Thiago Lima 

Borges. 

 

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a prestação, pela Companhia, em favor da ARZZ 

International Inc., de fiança, como garantia de pagamento do mútuo contraído pela ARZZ 

International Inc. perante o Bank of America, N.A.; (ii) prestação de fiança em benefício da 

ARZZ International Inc. para garantia de crédito a ser concedido à ARZZ International Inc. por 

um banco de primeira linha a ser contratado pela ARZZ International Inc.; (iii) a capitalização 

de crédito detido pela Companhia em face da sua subsidiária ARZZ International Inc. com a 

consequente conversão do crédito detido pela Companhia em face da ARZZ International Inc. 

em investimento da Companhia e (iv) autorização para a Diretoria da Companhia praticar 

todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas na presente Reunião do 

Conselho de Administração. 

 

6. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração presentes à reunião 

deliberaram o quanto segue: 

 

6.1. Aprovar, por unanimidade de votos, a prestação, pela Companhia, em 11 de setembro de 

2012, de fiança no valor de US$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil dólares norte 
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americanos) em benefício de sua subsidiária ARZZ International Inc. como garantia do 

pagamento do mútuo contraído pela ARZZ International Inc. perante o Bank of America, N.A.  

 

6.2. Aprovar, por unanimidade de votos, a prestação, pela Companhia em benefício de sua 

subsidiária ARZZ International Inc. de fiança no valor de até US$ 6.000.000,00 (seis milhões de 

dólares norte americanos), para garantir o crédito a ser concedido à ARZZ International Inc. 

por uma instituição financeira de primeira linha a ser contratada pela ARZZ International Inc.. 

 

6.3. Aprovar, por unanimidade de votos, capitalização de crédito detido pela Companhia em 

face da sua subsidiária ARZZ International Inc. no valor principal total de US$1.600.000,00 (um 

milhão e seiscentos mil dólares norte americanos), acrescido de juros, referente a mútuos (a) 

originalmente contraídos por sociedade subsidiária da Companhia denominada Arezzo & Co 

International Co. (“Devedora Orginal”) nos termos dos contratos de mútuo celebrados entra a 

Devedora Original e a Companhia em 28 de março, 15 de maio, 4 de julho, 18 de julho, 30 de 

julho e 13 de agosto de 2012 os quais foram (b) transferidos por sucessão à ARZZ (Merger Co) 

LLC, por ocasião da incorporação da Devedora Original pela ARZZ (Merger Co) LLC em 17 de 

agosto de 2012; e (c) posteriormente cedidos pela ARZZ (Merger Co) LLC à ARZZ International 

Inc. (sociedade recebedora dos recursos) em 4 de setembro de 2012. 

 

6.4. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e 

quaisquer documentos necessários para a execução das deliberações ora aprovadas. 

  

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 Thiago Lima Borges – Secretário. Conselheiros presentes: Anderson 

Lemos Birman, Alexandre Café Birman, Eduardo Silveira Mufarej, José Ernesto Beni Bolonha, 

Guilherme Affonso Ferreira, José Murilo Procópio de Carvalho e Pedro de Andrade Faria. 

 

 

Confere com a original lavrada em livro próprio. 

 

 

São Paulo, 24 de setembro de 2012. 

 

Mesa: 

 

__________________________________ 

Anderson Lemos Birman 

Presidente 

 ______________________________ 

Thiago Lima Borges 

Secretário 
 


