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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 26 DE NOVEMBRO DE 2012 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 14 horas do dia 26 de novembro de 2012, no 

escritório da Companhia localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de 

Carvalho, 1507, Vila Olímpia, CEP 04547-005. 

 

2. CONVOCAÇÃO: Convocação realizada nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social da 

Arezzo Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”), mediante notificação prévia por escrito entregue 

aos membros do Conselho de Administração.  

 

3. PRESENÇA: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da 

Companhia, nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia. 

 

4. MESA: Presidida pelo Sr. Anderson Lemos Birman e secretariada pelo Sr. Thiago Lima 

Borges. 

 

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o aumento de capital de sua investida ZZAB Comércio 

de Calçados Ltda.  

 

6. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração presentes à reunião 

deliberaram o quanto segue: 

 

6.1. Aprovar, por unanimidade de votos, o aumento do capital social da subsidiária da Companhia 

ZZAB Comércio de Calçados Ltda. (“ZZAB”), de R$ 62.611.505,70 (sessenta e dois milhões, 

seiscentos e onze mil, quinhentos e cinco reais e setenta centavos) dividido em 6.261.150.570 (seis 

bilhões, duzentas e sessenta e uma milhões, cento e cinquenta mil e quinhentos e setenta) quotas, 

para R$ 93.613.505,70 (noventa e três milhões, seiscentos e treze mil, quinhentos e cinco reais e 

setenta centavos), um aumento, portanto, no valor de R$ 31.002.000,00 (trinta e um milhões e dois 

mil reais), mediante a emissão de 3.100.200.000 (três bilhões, cem milhões e duzentas mil) novas 

quotas, no valor nominal de R$ 0,01 (um centavo) cada uma, as quais e serão subscritas e 

integralizadas pela Companhia  em moeda corrente nacional da seguinte forma: (i) R$ 19.000.000,00 

(dezenove milhões de reais) serão integralizados até 31 de dezembro de 2012; e (ii) R$ 

12.002.000,00 (doze milhões e dois mil reais) serão integralizados até 31 de dezembro de 2013.  

 

6.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e 

quaisquer documentos necessários para a execução das deliberações ora aprovadas. 
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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: Anderson Lemos Birman – Presidente e 

Thiago Lima Borges – Secretário. Conselheiros presentes: Anderson Lemos Birman, Alexandre Café 

Birman, José Ernesto Beni Bolonha, Guilherme Affonso Ferreira, Pedro de Andrade Faria. 

 

Confere com a original lavrada em livro próprio. 

 

São Paulo, 26 de novembro de 2012. 

 

Mesa: 

 

 

__________________________________ 

Anderson Lemos Birman 

Presidente 

 ______________________________ 

Thiago Lima Borges 

Secretário 

 


