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1. DATA , HORA E LOCAL : 8 de fevereiro de 2011, às 8:00 horas, na sede social da Arezzo 
Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais, na Rua Fernandes Tourinho, nº 147, 13° andar, salas 1301 a 1303, CEP 30112-
000. 
 
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em decorrência da presença da 
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 
 
3. MESA: Presidida pelo Sr. Anderson Lemos Birman e secretariada pelo Sr. Thiago Lima 
Borges. 
 
4. ORDEM DO DIA : Deliberar sobre a homologação do aumento de capital social da 
Companhia, dentro do limite do capital autorizado, aprovado em Reunião do Conselho de 
Administração realizada em 31 de janeiro de 2011, no contexto da oferta pública de distribuição 
primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta”). 
 
5. DELIBERAÇÕES TOMADAS : Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 
 
5.1 Homologar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital 

autorizado, aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de janeiro de 

2011, no contexto da Oferta, no valor de R$19.558.824,20 (dezenove milhões, quinhentos e 



  

 

cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), tendo sido emitidas 

10.294.118 (dez milhões, duzentos e noventa e quatro mil, cento e dezoito) novas ações 

ordinárias, ao preço de emissão de R$19,00 (dezenove reais), conforme aprovado na Reunião do 

Conselho de Administração realizada em 31 de janeiro de 2011.  
 
5.2 Em decorrência do aumento de capital social ora homologado, o capital social da 
Companhia passa a ser de R$40.917.089,20 (quarenta milhões, novecentos e dezessete mil, 
oitenta e nove reais e vinte centavos), dividido em 88.542.410 ações ordinárias, todas 
nominativas, escriturais e sem valor nominal. 
 
6. ENCERRAMENTO : Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra 
manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e 
aprovada, foi assinada por todos. São Paulo, 8 de fevereiro de 2011. Anderson Lemos Birman – 
Presidente; Thiago Lima Borges – Secretário. Conselheiros Presentes: Anderson Lemos 
Birman, Alexandre Café Birman, José Murilo Procópio de Carvalho, Pedro de Andrade Faria, 
Eduardo Silveira Mufarej, José Ernesto Beni Bolonha e Guilherme Affonso Ferreira. 
 

Confere com a original lavrada em livro próprio. 
 

São Paulo, 8 de fevereiro de 2011 
 

__________________________________ 
Thiago Lima Borges 

Secretário 
 
 


