AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 16.590.234/0001-76
NIRE 31.300.025.91-8
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2019
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 08:30 horas do dia 30 de setembro de 2019, no
escritório da Arezzo Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”), localizado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 3º andar.
2.
CONVOCAÇÃO: Convocação realizada nos termos do artigo 27 do estatuto social da
Companhia.
3.
PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros da Diretoria da Companhia, fisicamente
ou por meio de videoconferência ou conferência telefônica, nos termos do artigo 27, caput e
parágrafo quarto, do estatuto social da Companhia.
4.
MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Café Birman e secretariados pelo
Sr. Rafael Sachete da Silva.
5.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a fixação da data e da forma de pagamento dos
dividendos suplementares declarados no âmbito da Assembleia Geral Ordinária da Companhia
realizada em 30 de abril de 2019 (“AGO 2019”), no montante total de R$ 17.726.395,92 (dezessete
milhões, setecentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos),
equivalente a R$ 0,19641373027 por ação ordinária de emissão da Companhia, desconsideradas as
ações em tesouraria (“Dividendos”).
6.

DELIBERAÇÕES: Os membros da Diretoria presentes deliberaram o quanto segue:

6.1.
Aprovar, por unanimidade de votos, a realização do pagamento dos Dividendos, , em
moeda corrente nacional, em uma única parcela, em 15 de outubro de 2019 (“Data do
Pagamento”).
6.1.1. Consignar que, conforme aprovado na AGO 2019, foi atribuído à Diretoria da
Companhia fixar as parcelas e datas para pagamento dos Dividendos.
6.1.2. Consignar que, conforme aprovado na AGO 2019, não haverá atualização
monetária ou incidência de juros entre a data da declaração dos Dividendos e a Data do

Pagamento.
6.1.3. Consignar que, conforme aprovado na AGO 2019, o pagamento dos Dividendos
terá como beneficiários as pessoas inscritas como acionistas nos registros da Companhia na
data de 30 de abril de 2019, respeitadas as negociações realizadas até aquela data, inclusive.
6.1.4. Consignar que o pagamento dos Dividendos observará os procedimentos da
instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração das ações de emissão da
Companhia, conforme informações de aviso aos acionistas a ser divulgado oportunamente
pela Companhia.
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 da
Diretoria presentes. São Paulo, 30 de setembro de 2019. Mesa: Alexandre Café Birman –
Presidente; e Rafael Sachete da Silva – Secretário. Diretores presentes: Alexandre Birman, Rafael
Sachete da Silva e Aline Ferreira Penna Peli.
Confere com original lavrada em livro próprio.
São Paulo/SP, 30 de setembro de 2019.
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Alexandre Café Birman
Presidente

______________________________
Rafael Sachete da Silva
Secretário

