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FATO RELEVANTE
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. ("Companhia"), em cumprimento ao disposto na Lei
6.404, de 15.12.1976, conforme alterada, na Instrução CVM n.º 358, de 03.01.2002 e no
Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, comunica aos Srs. Acionistas e
ao mercado em geral que, nesta data, entre outras matérias, foi aprovado em Reunião do Conselho
de Administração da Companhia, para posterior apreciação da assembleia geral ordinária da
Companhia:
(i) o relatório anual da administração e, com base no parecer dos auditores independentes, o
balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício
social encerrado em 31.12.2012;
(ii) a proposta para orçamento de capital para o exercício de 2013; e
(iii) a proposta da Diretoria da Companhia de destinação do lucro líquido do exercício social findo
em 31.12.2012 no valor total de R$96.874.054,13, da seguinte forma:
(a) R$4.843.702,71, correspondentes a 5% do lucro líquido, serão destinados à Reserva
Legal, na forma do artigo 193 da Lei n.º 6.406/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”);
(b) R$46.015.175,71, correspondentes a 50% do lucro líquido, após constituição de reserva
legal na forma do artigo 202 da Lei das S.A., serão distribuídos aos acionistas a título de dividendos
na exata proporção de sua participação no capital social da Companhia, observado que, do
montante a ser distribuído aos acionistas a título de dividendos: (x) R$18.647.595,57 foram
distribuídos aos acionistas, a título de juros sobre capital próprio e imputados ao dividendo mínimo
obrigatório, conforme deliberado em Reuniões do Conselho de Administração da Companhia
realizadas em 29.06.2012 e 17.12.2012; (y) R$6.985.675,83 foram distribuídos aos acionistas a título
de dividendos intercalares e imputados ao dividendo mínimo obrigatório, conforme deliberado em
Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 30.07.2012; e (z)
R$20.381.904,31, equivalentes a um valor de R$0,230076607 por ação de emissão da Companhia
serão distribuídos ao acionistas a título de dividendos anuais na proporção de sua participação no
capital social da Companhia; e
(c) o saldo remanescente de R$46.015.175,71 será destinado para a Reserva de Retenção de
Lucros, conforme proposta de orçamento de capital.
Lembramos que (i) o relatório anual da administração e o balanço patrimonial e as demais
demonstrações financeiras da Companhia auditados referentes ao exercício social encerrado em
31.12.2012 serão publicadas e divulgadas aos Srs. Acionistas e ao mercado em geral no dia
06.03.2013 antes da abertura das negociações do mercado; e (ii) as demais informações e
documentos relacionados às matérias acima mencionadas serão oportunamente divulgados nos
termos e prazos dispostos no Artigo 133 da Lei das S.A e nas Instruções da CVM 480/09 e 481/09,
conforme calendário de eventos corporativos da Companhia.
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