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FATO RELEVANTE
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (“Companhia”), em observância ao
disposto no art. 157, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 1976, conforme alterada, e no art. 2º da

Instrução CVM n.º 358, de 2002, conforme alterada, neste ato comunica a seus
acionistas e ao mercado em geral que, em linha com o estabelecido na Instrução CVM n.º
481, de 2009, conforme alterada (“ICVM 481/2009”), em especial as alterações decorrentes
da Instrução CVM nº 622, de 17 de abril de 2020 (“ICVM 622/2020”), e considerando o
atual contexto relacionado à evolução da pandemia do novo corona vírus (COVID-19), a
Assembleia Geral Ordinária convocada para realizar-se, em primeira convocação, no dia 30
de abril de 2020, às 10h30 (“AGO”), será realizada de modo exclusivamente digital, por meio
da disponibilização de sistema eletrônico que possibilitará que os acionistas participem e
votem na AGO, sem prejuízo do envio do boletim de voto a distância.
Os acionistas interessados em participar e/ou votar na AGO por meio de sistema eletrônico
deverão enviar e-mail para o endereço ri@arezzo.com.br, até dia 28 de abril de 2020,
manifestando seu interesse em participar da AGO e solicitando o link de acesso ao sistema
(“Solicitação de Acesso”). A Solicitação de Acesso deverá: (i) conter a identificação do
acionista e, se for o caso, de seu representante legal que comparecerá à AGO, incluindo seus
nomes completos e seus CPF ou CNPJ, conforme o caso, e telefone e endereço de e-mail do
solicitante; e (ii) ser acompanhada dos documentos necessários para participação na AGO,
conforme detalhado no Edital de Convocação e no item 5 da Proposta da Administração
divulgados nas páginas eletrônicas da Companhia (http://www.arezzoco.com.br), da
Comissão de Valores Mobiliários (http://www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (http://www.b3.com.br) na rede mundial de computadores.
Os acionistas que não enviarem a Solicitação de Acesso na forma e prazo previstos acima
não estarão aptos a participar e/ou votar na AGO via sistema eletrônico.
Após a verificação da regularidade dos documentos enviados para participação na AGO, a
Companhia enviará um link para o endereço de e-mail informado na Solicitação de Acesso
contendo o formulário de cadastramento para a AGO. Uma vez realizado o cadastro, após
confirmado e validado pela Companhia, será para o endereço de e-mail informado na
Solicitação de Acesso o link e a senha de acesso à plataforma digital “Zoom”, bem como o
telefone e a senha de acesso à teleconferência da AGO.

Caso determinado acionista não receba as senhas de acesso com até 24 horas de antecedência
do horário de início da AGO, deverá entrar em contato com o Departamento de Relações
com Investidores, por meio do e-mail ri@arezzo.com.br, com até 2 horas de antecedência
do horário de início da AGO, para que seja prestado o suporte necessário.
Na data da AGO, o link de acesso à plataforma digital Zoom estará disponível a partir de 30
minutos de antecedência e até 15 minutos após o início da AGO, sendo que o registro da
presença da acionista via sistema eletrônico somente se dará mediante o acesso via link,
conforme instruções e nos horários aqui indicados. Após 15 minutos do início da AGO, não
será possível o ingresso do acionista na AGO, independentemente da realização do cadastro
prévio. Assim, a Companhia recomenda que os acionistas acessem a plataforma digital para
participação da AGO com 30 minutos de antecedência.
Nos termos da ICVM 481/2009, serão considerados presentes à AGO os acionistas cujo
boletim de voto a distância tenha sido considerado válido pela Companhia, ou os acionistas
que tenham registrado sua presença, na ocorrência da AGO, no sistema eletrônico de
participação a distância, de acordo com as orientações acima. Ressalta-se que não haverá a
possibilidade de comparecer fisicamente à AGO, uma vez que ela será realizada
exclusivamente de modo digital.
Eventuais manifestações de voto na AGO deverão ser feitas exclusivamente por meio do
sistema de teleconferência, conforme instruções detalhadas a serem prestadas pela mesa no
início da AGO. Dessa maneira, o sistema de videoconferência Zoom será reservado para
acompanhamento da AGO, acesso ao vídeo e áudio da mesa, bem como visualização de
eventuais documentos que sejam compartilhados pela mesa durante a AGO, sem a
possibilidade de manifestação.
Conforme previsto na ICVM 481/2009, serão desconsideradas todas as instruções de voto
recebidas por meio de boletim de voto a distância para os acionistas que as tenham enviado
e optem por manifestar seu voto durante a AGO via teleconferência.
A Companhia ressalta que será de responsabilidade exclusiva do acionista assegurar a
compatibilidade de seus equipamentos com a utilização da plataforma digital Zoom e com o
acesso à teleconferência. A Companhia não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de
viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que não
estejam sob controle da Companhia.
São Paulo, 24 de abril de 2020.
ALINE FERREIRA PENNA PELI
Diretora de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (“Company”), in compliance with the
provisions set forth under the Fourth Paragraph of Article 157 of the Law No. 6,404, as
1976, as amended (“Brazilian Corporate Law”) under Article 2nd of CVM Instruction No.
358, dated as January 3rd, 2002, as amended, hereby informs its shareholders and the market
in general that, pursuant to CVM Instruction No. 481, of 2009, as amended (“ICVM
481/2009”), in particular the amendments resulting from CVM Instruction No. 622, dated
as April 17th, 2020 (“ICVM 622/2020”), and considering the current context related to the
evolution of the pandemic of the new coronavirus (COVID-19), the Annual Shareholders
Meeting convened to be held, in the first call , on April 30th, 2020, at 10:30 a.m. (“ASM”),
will be held exclusively in digital form, through the availability of an electronic system that
will allow shareholders to follow and vote at the ASM, without prejudice to the submission
of the remote voting ballot.
Shareholders interested in participating and/or voting in the ASM through the electronic
remote system must send an email to the address ri@arezzo.com.br, up to April 28th, 2020,
expressing their interest in participating in the ASM and requesting the link to access the
system (“Access Request”). The Access Request must (i) contain the identification of the
shareholder and, if applicable, of its legal representative who will attend the ASM, including
their full names and their Corporate or Individual Taxpayer ID (CPF or CNPJ), as the case
may be, and telephone and e-mail address of the requester; and (ii) be accompanied by the
documents required for participation in the ASM, as detailed in the Call Notice and in item
5 of the Management Proposal disclosed on the Company’s website
(http://www.arezzoco.com.br), of the Securities and Exchange Commission
(http://www.cvm.gov.br) and B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br) on
the worldwide web.
Shareholders who do not send the Access Request in the form and within the deadline set
out above will not be able to participate in the ASM via the electronic remote system.
After verifying the regularity of the documents sent for participation in the ASM, the
Company will send a link to the email address informed in the Access Request containing
the registration form with the ASM. Once the registration is made, and after it is confirmed
and validated by the Company, it will be sent to the e-mail address informed in the Access
Request the link and password to access the digital platform “Zoom”, as well as the telephone
number and password to access the ASM conference call.

If a specific shareholder does not receive the access passwords up to twenty-four (24) hours
in advance to the ASM beginning time, he/she/it must contact the Investors Relations
Department, through the email address ri@arezzo.com.br, up to two (2) hours in advance
to the ASM beginning time, so that the necessary support is provided.
On the date of the ASM, the access link to the digital platform Zoom will be available from
thirty (30) minutes in advance and up to fifteen (15) minutes after the ASM beginning time,
and the attendance of the shareholder via the electronic system will only be registered
through access via link, according to instructions and at the times hereby indicated. Past
fifteen (15) minutes from the beginning of the ASM, it will not be possible for the
shareholder to enter the ASM, regardless of the prior registration. Thus, the Company
recommends that shareholders access the digital platform for the participation at the ASM
thirty (30) minutes in advance.
Pursuant to ICVM 481/2009, the shareholders whose remote voting ballot was considered
valid by the Company, or the shareholders who registered their presence in the electronic
system for remote participation in accordance with the guideline above, will be considered
present at the ASM. It is worth to note that there will be no possibility of physically
attendance to the ASM since it will be held exclusively in digital form.
Eventual voting manifestations at the ASM must be made exclusively through the
teleconference system, according to detailed instructions to be provided by the board at the
beginning of the ASM. In this sense, the videoconference system Zoom will be exclusively
for watching the ASM, access to the video and audio of the presiding board, as well as
viewing eventual documents that are shared by the presiding board during the ASM, without
the possibility of manifestation.
In line with the provisions of ICVM 481/2009, all voting instructions received by means of
a remote voting ballot for a shareholder who decides to vote during the ASM will be
disregarded.
The Company emphasizes that it will be of the sole responsibility of the shareholder to
ensure the compatibility of its equipment with the digital platform Zoom and with the access
to the conference call. The Company will not be responsible for any difficulties in making
the connection viable and/or maintaining and using the digital platform that are not under
the control of the Company.
São Paulo, April 24th, 2020.
ALINE FERREIRA PENNA PELI
Invertors’ Relations Officer

