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AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

Companhia Aberta 

 

CNPJ/MF n.º 16.590.234/0001-76 

NIRE 31.300.025.91-8 

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2018 

 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 13:00 horas do dia 17 de maio de 2018, no 

escritório da Arezzo Indústria e Comércio S.A. (“ARZZ”), localizado na Cidade de Nova 

York, Estado de Nova York, na Madison Avenue 595, 15º andar. 

 

2. CONVOCAÇÃO: Convocação realizada nos termos do artigo 17 do estatuto social 

da Companhia, mediante notificação prévia, por escrito, entregue aos membros do Conselho 

de Administração. 

 

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: Presidida pelo Sr. Alessandro Giuseppe Carlucci e secretariados pelo Sr. 

Guilherme de Biagi Pereira.  
 
5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários 
com base na reserva de lucros, conforme balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro 
de 2017; 
 

6. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração presentes 

deliberaram o quanto segue: 

 

6.1. Aprovar, por unanimidade de votos, nos termos do artigo 21, inciso xiii, e do artigo 

35 do estatuto social da Companhia, a distribuição de dividendos intermediários no montante 

total de R$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de reais), com base na reserva de lucros, 

conforme balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2017 (“Dividendos”). 
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6.1.1. O pagamento dos Dividendos terá como beneficiários os acionistas que 

estiverem inscritos nos registros da Companhia na data de 23 de maio de 2018, 

respeitadas as negociações realizadas até essa data, inclusive. As ações de emissão da 

Companhia serão negociadas ex-direitos ao recebimento dos Dividendos a partir de 24 

de maio de 2018, inclusive.  

 

6.1.2. Consignar que o capital social da Companhia, na presente data, é representado 

por 89.765.882 (oitenta e nove milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e 

oitenta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de modo que os 

Dividendos a serem pagos corresponderão ao valor de R$ 0,51287264630 por ação, 

desconsideradas as ações em tesouraria.  

 
6.1.3. O pagamento dos Dividendos aos acionistas da Companhia será efetuado em uma 

única parcela, até 01 de junho de 2018, sem atualização monetária ou incidência de juros 

entre a presente data e a data de efetivo pagamento, observados os procedimentos da 

instituição financeira responsável pela escrituração das ações da Companhia, conforme 

informações de aviso aos acionistas a ser divulgado oportunamente pela Companhia. 

 

6.1.4. Nos termos do artigo 35 do estatuto social da Companhia, os Dividendos serão 

imputados aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social que se 

encerrará em 31 de dezembro de 2018. 

 

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 presentes. Mesa: Alessandro Giuseppe Carlucci 

– Presidente; e Guilherme de Biagi Pereira – Secretário. Conselheiros que participaram 

presencialmente: Alessandro Giuseppe Carlucci, José Ernesto Beni Bologna, Alexandre 

Birman, Guilherme Affonso Ferreira, Juliana Rozenbaum, Luiz Fernando Giorgi e Paula 

Bellizia. 

 

Confere com a original lavrada em livro próprio. 

 

Nova York, EUA, 17 de maio de 2018. 

 

 

 
Mesa: 
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__________________________________ 

Alessandro Giuseppe Carlucci  

Presidente 

 ______________________________ 

Guilherme de Biagi Pereira 

Secretário 

 


