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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 25 DE JUNHO DE 2018 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 09 horas do dia 25 de junho de 2018, 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 dispensada por estarem presentes todos os membros do Conselho de 

Administração, nos termos do artigo 17, parágrafo único do estatuto da Companhia.  

 

3. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia, fisicamente 

ou por meio de videoconferência ou conferência telefônica, nos termos do artigo 20 do estatuto social da 

Companhia. 

  

4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alessandro Giuseppe Carlucci e secretariados pelo Sr. 

Guilherme de Biagi Pereira.  

 

5. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do conselho de administração da Companhia para deliberar 

a respeito da seguinte ordem do dia:  

(i) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, mediante a subscrição 

privada de novas ações, em decorrência do exercício, por determinados beneficiários, de suas respectivas opções 

de compra de ações, outorgadas no âmbito do “Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia”, 

aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 25 de maio de 2012 (“Plano de 

Opção”);  

(ii) pagamento aos acionistas de juros sobre capital próprio, referente ao período de janeiro a junho de 2018, 

com base no patrimônio líquido apurado em balanço levantado em 22 de junho de 2018, correspondente; 

(iii) a ratificação da celebração do 4º, 5º, 6º, 7º e 8º Aditamentos ao Convênio de Colaboração Recíproca em 

Operações de Aquisição de Crédito (Risco Sacado) nº 104613110000200 celebrados entre a Companhia e o 

Banco Itaú Unibanco S.A. 

(iv) a autorização para a diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações 

tomadas na Reunião do Conselho de Administração. 
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6. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do conselho 

de administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, o quanto segue:  

 

6.1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do 

Artigo 7 do Estatuto Social da Companhia, no valor total de R$ 10.697.290,50 (dez milhões, seiscentos e 

noventa e sete mil, duzentos e noventa reais e cinquenta centavos), em razão do exercício, por determinados 

beneficiários, de suas respectivas opções de compra do montante total de 536.526 (quinhentos e trinta e seis 

mil, quinhentas e vinte e seis) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo: 

(i) 755 (setecentas e cinquenta e cinco) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, 

decorrentes do exercício de 755 (setecentas e cinquenta e cinco) opções do Lote II da primeira outorga de 

opções, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de maio de 2012, 

nos termos do Plano de Opção – 2012, pelo preço de emissão de R$ 20,85694804800 por ação; 

(ii) 16.330 (dezesseis mil, trezentas e trinta) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, 

decorrentes do exercício de 16.330 (dezesseis mil, trezentas e trinta) opções do Lote II da segunda outorga de 

opções, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de maio de 2013, 

nos termos do Plano de Opção – 2012, pelo preço de emissão de R$ 27,61345378600 por ação; 

(iii) 33.436 (trinta e três mil, quatrocentas e trinta e seis) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem 

valor nominal, decorrentes do exercício de 33.436 (trinta e três mil, quatrocentas e trinta e seis) opções do Lote 

II da terceira outorga de opções, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada 

em 26 de maio de 2014, nos termos do Plano de Opção – 2012, pelo preço de emissão de R$ 18,41883063200 

por ação; 

(iv) 458.574 (quatrocentas e cinquenta e oito mil, quinhentas e setenta e quatro) ações ordinárias, todas 

nominativas, escriturais e sem valor nominal, decorrentes do exercício de 458.574 (quatrocentas e cinquenta e 

oito mil, quinhentas e setenta e quatro) opções do Lote II da quarta outorga de opções, conforme deliberação 

da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de maio de 2015, nos termos do Plano de Opção – 

2012, pelo preço de emissão de R$ 19,90913089000 por ação; 

(v) 27.431 (vinte e sete mil, quatrocentas e trinta e uma) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem 

valor nominal, decorrentes do exercício de 27.431 (vinte e sete mil, quatrocentas e trinta e uma) opções do Lote 

II da quina outorga de opções, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada em 

30 de maio de 2016, nos termos do Plano de Opção – 2012, pelo preço de emissão de R$ 17,67904880100 por 

ação (em conjunto, as “Opções de Compra de Ações”). 

6.1.1. Como consequência do aumento de capital social deliberado acima, são emitidas 536.526 (quinhentas e 

trinta e seis mil, quinhentas e vinte e seis) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, 

as quais são totalmente subscritas neste ato e integralizadas conforme Boletins de Subscrição firmados pelos 

respectivos beneficiários das Opções de Compra de Ações, cujas cópias ficam arquivadas na sede da 

Companhia. 

6.1.2. Consignar que, nos termos do artigo 171, § 3º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 

alterada (“Lei das S. A.”), os demais acionistas da Companhia não terão direito de preferência na subscrição de 

novas ações na proporção de suas respectivas participações em virtude do aumento de capital ora aprovado. 
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6.1.3. Consignar que, em virtude do aumento ora aprovado, o capital social da Companhia passa dos atuais R$ 

330.375.365,09 (trezentos e trinta milhões, trezentos e setenta e cinco mil e trezentos e sessenta e cinco reais e 

nove centavos), dividido em 89.765.882 (oitenta e nove milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos 

e oitenta e duas) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$ 341.072.655,59 

(trezentos e quarenta e um, setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), 

dividido em 90.302.408 (noventa milhões, trezentas e duas mil, quatrocentas e oito) ações ordinárias, todas 

nominativas, escriturais e sem valor nominal. 

6.1.4. As ações ora emitidas em razão do aumento de capital social aprovado nos termos deste item 6.1, farão 

jus a todos os direitos conferidos às demais ações de emissão da Companhia atualmente existentes, bem como 

dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia a partir desta data, 

inclusive. 

 

6.2. Aprovar o pagamento aos acionistas de Juros sobre Capital Próprio, referente ao período de janeiro a junho 

de 2018, com base no patrimônio líquido apurado em balanço levantado em 22 de junho de 2018, no valor 

total bruto de R$ 21.001.339,26 (vinte e um milhões, um mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e seis 

centavos) (“JCP”).  

6.2.1 Consignar que as novas ações emitidas em razão do aumento de capital aprovados nos termos do item 

6.1 anterior farão jus ao recebimento dos JCP ora declarados. 

6.2.2. Em atendimento ao artigo 205 da Lei das S.A., o pagamento de JCP terá como beneficiários os acionistas 

que estiverem inscritos nos registros da Companhia em 29 de junho de 2018, inclusive. As ações da Companhia 

serão negociadas ex-direitos ao recebimento dos JCP a partir de 02 de julho de 2018, inclusive. 

6.2.3. Consignar que o capital social da Companhia, na presente data, é representado por 90.302.408 (noventa 

milhões, trezentas e duas mil, quatrocentas e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, das quais 

85.000 (oitenta e cinco mil) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal são atualmente 

mantidas em tesouraria, sendo que os JCP a serem pagos são correspondentes ao valor bruto de R$ 

0,23278588607 por ação, desconsideradas as ações em tesouraria. 

6.2.4. O pagamento dos JCP aos acionistas da Companhia será efetuado em 25 de julho de 2018, de acordo 

com a respectiva conta corrente e domicílio bancário fornecido pelo acionista ao Itaú Unibanco S.A., instituição 

responsável pela escrituração das ações da Companhia e não será objeto de qualquer remuneração a título de 

atualização monetária. 

6.2.5. O montante total bruto dos JCP acima declarados está sujeito à tributação pelo Imposto de Renda Retido 

na Fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento), conforme a legislação em vigor, exceto para os acionistas 

comprovadamente isentos ou imunes, para os quais não há retenção, ou acionistas domiciliados em países ou 

jurisdições para os quais a legislação estabeleça alíquota diversa. 

6.2.6. Nos termos (i) do artigo 9º, parágrafo 7º, da Lei 9.249/1995; (ii) do item III da Deliberação CVM nº 

683/12; e (iii) do artigo 35 do Estatuto Social da Companhia, os valores de JCP, líquidos de Imposto de Renda 

Retido na Fonte, serão imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social que se encerrará em 

31 de dezembro de 2018. 
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6.2.7. Os procedimentos relativos ao pagamento dos JCP serão informados por meio de Aviso aos Acionistas 

a ser divulgado pela Companhia. 

  

6.3. Ratificar a celebração dos seguintes aditamentos ao Convênio de Colaboração Recíproca em Operações de 

Aquisição de Crédito (Risco Sacado) nº 104613110000200 celebrados entre a Companhia e o Banco Itaú 

Unibanco S.A. em, 07 de novembro de 2013 (“Convênio”):  

(i) 4º Aditamento ao Convênio, firmado em 15/12/2014, que altera o Limite Máximo do Convênio (conforme 

definido no Convênio),  

(ii) 5º Aditamento ao Convênio, firmado em 28/10/2015, que prorroga o vencimento do Convênio para 

08/11/2016;  

(iii) 6º Aditamento ao Convênio, firmado em 12/04/2016, que aumenta o Limite Máximo do Convênio 

(conforme definido no Convênio); 

(iv) 7º Aditamento ao Convênio, firmado em 10/10/2016, que prorroga o vencimento do Convênio para 

08/11/2017;  

(v) 8º Aditamento ao Convênio, firmado em 06/10/2017, que fixa como indeterminado o prazo de vigência 

do Convênio.  

6.4. Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações 

ora tomadas, incluindo, sem limitação, aqueles necessários à realização dos registros nos órgãos públicos e 

privados competentes, se aplicável. 

 

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 Giuseppe Carlucci – Presidente e Guilherme de Biagi Perreira – 

Secretário. Conselheiros fisicamente presentes: José Ernesto Beni Bolonha, Guilherme Affonso Ferreira, Paula 

Bellizia, Juliana Rozenbaum, Alexandre Café Birman e Luiz Fernando Giorgi; Conselheiro que participou 

remotamente: Alessandro Giuseppe Carlucci  

 

Confere com a original lavrada em livro próprio 

 

São Paulo, 25 de junho de 2018. 

 

Mesa: 

 

__________________________________ 

Alessandro Giuseppe Carlucci  

Presidente 

 ______________________________ 

Guilherme de Biagi Pereira 

Secretário 

 


