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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 MAIO DE 2012 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 14:00 horas do dia 28 de maio de 2012, na Cidade 

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1.507, 16º andar, Vila Olímpia, CEP 

04547-005. 

 

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do artigo 17 do Estatuto 

Social da Arezzo Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”), mediante notificação escrita entregue aos 

membros do Conselho de Administração. Presente a totalidade dos membros do Conselho de 

Administração da Companhia. 

 

3. MESA: Presidida pelo Sr. Anderson Lemos Birman e secretariada pelo Sr. Alexandre Café 

Birman. 

 

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a primeira outorga de opções a administradores, 

empregados ou pessoas físicas prestadoras de serviços da Companhia, ou outra sociedade sob o seu 

controle, selecionados pelo Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Plano de 

Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia (“Participantes” e “Plano de Opções”, 

respectivamente). 

 

5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por 

unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 

 

5.1. Aprovar a primeira outorga de opções no âmbito do Plano de Opções, aos Participantes 

identificados na listagem rubricada pela mesa e arquivada na sede social da Companhia. O total de 

opções objeto da primeira outorga do Plano de Opções é de 386.404 (trezentas e oitenta e seis mil, 

quatrocentas e quatro) opções, sendo 68.231 (sessenta e oito mil, duzentos e trinta e uma) opções do 

lote I e 318.173 (trezentas e dezoito mil, cento a setenta e três) opções do lote II, com preço de 

exercício unitário de R$20,856948048, distribuídas entre os Participantes eleitos na proporção descrita 

na listagem referida acima.  

 

5.1.1. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação da 

deliberação ora tomada. 
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6. 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 por todos assinada. Assinaturas: 

Anderson Lemos Birman, Alexandre Café Birman, Pedro de Andrade Faria, José Murilo Procópio de 

Carvalho, Eduardo Silveira Mufarej, José Ernesto Beni Bolonha e Guilherme Affonso Ferreira. 

 

São Paulo, 28 de maio de 2012. 

 

Confere com a original lavrada em livro próprio 

 

 

_________________________ 

Alexandre Café Birman 

Secretário 

 

 


