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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

 

Ficam convocados os Senhores Acionistas da AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (“Companhia”) 

para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada no dia 25 de 

abril de 2014, às 10 horas, no Hotel Mercure Belo Horizonte, na Avenida do Contorno, nº 7315, Bairro Lourdes, 

Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para examinarem, discutirem e votarem a seguinte ordem 

do dia: (A) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do 

parecer dos auditores independentes, o relatório da Administração e as contas dos Administradores relativos ao 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (ii) a proposta da Administração de destinação do lucro 

líquido e distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (iii) a 

proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro 

de 2014, ; e (iv) fixação da remuneração anual global dos Administradores para o exercício social de 2014; e 

(B) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) a inclusão, dentre as previsões do Estatuto Social da Companhia, 

de vedação à acumulação de cargos de presidente do conselho de administração e de diretor presidente ou 

principal executivo da Companhia a partir de 10 de maio de 2014, em observância ao quanto determinado no 

Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, 

com a consequente inclusão do parágrafo sétimo ao Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia. 

 

Para fins de melhor organização da Assembleia, a Companhia recomenda aos Senhores Acionistas que 

depositem na Companhia, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas contadas da data da 

realização da Assembleia: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais 

de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei das S.A., expedido até 05 (cinco) dias antes 

da data da realização da Assembleia; e (ii) instrumento de mandato devidamente regularizado na forma da lei, 

na hipótese de representação do acionista. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à 

Assembleia munido de documentos que comprovem sua identidade. 

 

Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia da Companhia 

encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia e nas páginas eletrônica da 

Companhia (http://www.arezzoco.com.br), da CVM (http://www.cvm.gov.br) e BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) (http://www.bmfbovespa.com.br) na rede mundial de 

computadores (internet). 

 

Belo Horizonte, 01 de abril de 2014. 

ANDERSON LEMOS BIRMAN 

Presidente do Conselho de Administração 
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