MARISA LOJAS S.A.
NIRE 35.300.374.801
CNPJ/MF n° 61.189.288/0001-89
Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2017
Data, Hora e Local: Em 22 de fevereiro de 2017, às 19:00 hrs, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua dos Pinheiros, nº 870, 20º andar, conjuntos 203/204, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.
Convocação: Dispensada a convocação em virtude da presença, via conferência telefônica, da
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Mesa: Sr. Marcio Luiz Goldfarb – Presidente; e Sr. Adalberto Pereira dos Santos – Secretário.
Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a ratificação da absorção dos Prejuízos Acumulados dos
exercícios de 2015 e 2016 com saldo constante na Reserva de Retenção de Lucros da companhia;
(ii) os resultados das operações da Companhia referentes ao 4º (quarto) trimestre de 2016; e (iii)
o relatório da administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia,
bem como o relatório os auditores independentes da Companhia, referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2016.
Deliberações: Após deliberação, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade e sem
ressalvas: (i) a ratificação da absorção dos Prejuízos Acumulados nos exercícios findos em
31/12/2015 e 31/12/2016, nos importes de R$ 35.764.138,24 (trinta e cinco milhões, setecentos e
sessenta e quatro mil, cento e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos) e R$ 88.005.827,47
(oitenta e oito milhões, cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos),
respectivamente, perfazendo o total de R$ 123.769.965,71 (cento e vinte e três milhões,
setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos),
pelo saldo da Reserva de Retenção de Lucros da companhia que contém R$ 198.211.387,57 (cento
e noventa e oito milhões, duzentos e onze mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete
centavos) e após o referido abatimento, passa a ter o saldo de R$ 74.441.421,86 (setenta e quatro
milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e seis
centavos), nos termos do inciso I do artigo 200 da Lei nº 6.404/1976; (ii) os resultados das
operações da Companhia referentes ao 4º (quarto) trimestre de 2016; e (iii) o relatório da
administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia, bem como o
relatório os auditores independentes da Companhia, referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2016.

Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida e
aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.
Assinaturas: Mesa: Marcio Luiz Goldfarb – Presidente; e Adalberto Pereira dos Santos –
Secretário. Membros do Conselho de Administração: Marcio Luiz Goldfarb, Marcelo Pereira Malta
Araujo, Cassio Casseb Lima, Décio Goldfarb, Denise Goldfarb Terpins e Waltraut Irene Plebst
Guida.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2017.
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro n. 06 fls. 145 a 146.
Mesa:
_____________________________
Marcio Luiz Goldfarb
Presidente

_____________________________
Adalberto Pereira dos Santos
Secretário

