MARISA LOJAS S.A.
NIRE 35.300.374.801
CNPJ/MF nº 61.189.288/0001-89
Companhia Aberta
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2012
Data, Hora e Local: Aos 19 dias de abril de 2012, às 9:00 horas, na sede social da
Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua James Holland,
n° 422/432, Barra Funda, CEP 01138-000.
Convocação e Publicações: Edital de convocação publicado nas edições dos dias 04, 05 e
06 de abril de 2012 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e nas edições dos dias 04, 05
e 09 de abril de 2012 do jornal Valor Econômico. As Demonstrações Financeiras, o Relatório
da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes foram publicados nas edições
do dia 7 de março de 2012 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do jornal Valor
Econômico. Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos
exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009.
Presenças: Presentes acionistas da Companhia representando mais de 1/4 do capital social
total e votante, conforme assinaturas constantes no livro de presença de acionistas.
Presentes também membros da administração e representante da Ernst & Young Terco
Auditores Independentes, responsável pela auditoria independente da Companhia.
Mesa: Presidente: Décio Goldfarb; e Secretário: Claudio Escribano.
Ordem do Dia: (i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação
acerca das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2011; (ii) deliberação sobre a proposta de destinação do lucro
líquido do exercício e distribuição de dividendos; e (iii) eleição dos membros do Conselho de
Administração da Companhia.
Deliberações: Após a análise dos itens constantes da ordem do dia, foram tomadas as
seguintes deliberações: (i) Foram examinadas, discutidas e aprovadas por unanimidade de
votos, sem ressalvas, com a abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos
administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2011, devidamente acompanhadas do Parecer dos

Auditores Independentes e do Relatório da Administração; (ii) Foi aprovada por
unanimidade de votos, sem ressalvas, a proposta da Diretoria constante das
Demonstrações Financeiras da Companhia e de documento divulgado em atendimento à
Instrução CVM nº 481/2009, apreciada e aprovada pelo Conselho de Administração, de
destinação do lucro líquido no valor de R$ 177.493,331,76 (cento e setenta e sete milhões,
quatrocentos e noventa e três mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos),
sendo: (a) R$ 8.874.666,59 (oito milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e
sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) para constituição da reserva legal, (b)
R$ 43.921.506,91 (quarenta e três milhões, novecentos e vinte e um mil, quinhentos e seis
reais e noventa e um centavos) para distribuição aos acionistas, que corresponde a
aproximadamente 26,05% do lucro líquido do exercício (considerando o decréscimo das
importâncias destinadas, no exercício, à constituição da reserva legal), sendo (1) R$
31.575.951,91 (trinta e um milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, novecentos e
cinquenta e um reais e noventa e um centavos) a título de dividendos a serem pagos aos
acionistas, e (2) R$ 12.345.555,00 (doze milhões, trezentos e quarenta e cinco mil,
quinhentos e cinquenta e cinco reais) a título de juros sobre capital próprio, cuja distribuição
aos acionistas foi aprovada conforme Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 20 de maio de 2011, a qual fica ratificada neste ato; e (c) retenção
de R$ 124.697.158,26 (cento e vinte e quatro milhões, seiscentos e noventa e sete mil,
cento e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos) para a constituição de Reserva de
Retenção de Lucros, conforme proposta de orçamento de capital preparado pela
administração da Companhia. Os dividendos ora declarados, conforme item (b)(1) acima,
serão pagos a partir de 15 de maio de 2012. Fica consignado que a partir de 20 de abril de
2012, inclusive, as ações serão negociadas ex-dividendos. Os procedimentos relativos ao
pagamento dos dividendos serão divulgados pela Companhia através de Aviso aos
Acionistas; e (iii) Após apresentação dos respectivos currículos aos acionistas presentes,
foram eleitos por maioria de votos, sem ressalvas, com abstenção dos fundos geridos pela
Tarpon, para os cargos do Conselho de Administração, para mandato unificado de 1 (um)
ano, que será estendido até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as
contas referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012, podendo ser
reeleitos, (a) o Sr. Marcio Luiz Goldfarb, brasileiro, casado, empresário, portador da
Cédula de Identidade RG nº 5.614.574-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº
537.262.198-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com escritório na Rua dos Pinheiros, nº 870, conjunto 203, sala 02, como Presidente do
Conselho de Administração; (b) o Sr. Décio Goldfarb, brasileiro, casado, empresário,
portador da Cédula de Identidade RG nº 8.377.286-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº
861.657.988-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com escritório na Rua dos Pinheiros, nº 870, conjunto 203, sala 02; (c) a Sra. Denise
Goldfarb Terpins, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº
4.678.111 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 304.140.678-00, residente e domiciliada

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Joaquim Floriano, nº
72, conjunto 113, Itaim Bibi; (d) o Sr. Cassio Casseb Lima, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da Cédula de Identidade RG nº 7.666.225 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº
008.377.188-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com escritório na Rua dos Pinheiros, nº 870, 2º andar, conjunto 201/202; e (e) o Sr. Rafael
Maisonnave, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de
Identidade RG nº 47.217.610 (PR), inscrito no CPF/MF sob o nº 021.768.619-22, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Iguatemi,
151, 23º andar, como membros efetivos do Conselho de Administração. Os membros ora
eleitos para os cargos do Conselho de Administração da Companhia declaram, sob as
penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76 e na
Instrução CVM 367/02 para a sua investidura como membros do Conselho de Administração
da Companhia e tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos
Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da
Companhia, nos termos do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações, das declarações a
que se refere a Instrução CVM 367/02 e de termos de adesão ao Regulamento do Novo
Mercado da BM&F BOVESPA– Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros, conforme
aplicável. Os Srs. Cassio Casseb Lima e Rafael Maisonnave são Conselheiros
Independentes, conforme definição do Regulamento do Novo Mercado da BM&F BOVESPA
S.A. – Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros, estando devidamente atendido o percentual
mínimo exigido em referido Regulamento.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer
uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia, lavrando-se a
presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.
Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º,
da Lei nº 6.404/76. Acionistas Presentes: Denise Goldfarb Terpins, Jack Leon Terpins,
Rodrigo Terpins, Ticiana Terpins Strozenberg, Michel Terpins, Marcio Luiz Goldfarb, Fany
Rachel Goldfarb, Flávia Goldfarb Papa, Roberta Goldfarb Philippsen, Marcelo Goldfarb,
Décio Goldfarb, Márcia da Riva Garcia Goldfarb, British Airways Pen Trustees Limited-Main
A/C, British Airways Pension Trustees Ltd. (Mpf A/C), Fidelity Advisor Series I Dividend
Growth Fund, Fidelity Destiny Portfolios: Fidelity Advisor Capital Development Fund, Fidelity
Rutland Square Trust II Strategic Advisers Core Fund, Fidelity Rutland Square Trust II
Strategic Advisers Core Multi-Manager Fund, Fidelity Securities Fund: Fidelity Dividend
Growth Fund, Ontario Teachers Pension Plan Board, State Street Emerging Markets, The
Ashmoreemm Umbrella Funds Trust, The Brazil Value and Growth Fund, The Pension
Reserves Investment Management Board, Iowa Public Employees Retirement System,
Alpine Global Consumer Growth Fund, Jpmorgan Latin America Fund, Clube de
Investimento Tarpon, Ffb1 Fundo de Investimento em Ações, Fundo de Investimento de
Ações Cinco Cinco, Fundo de Investimento de Ações Tarpon CFJ, Fundo De Investimento

em Ações Sul America Tarpon Governança I, Sul America Fundo de Investimento em Ações
Luz, Sul America Tarpon Sul Energia Fundo de Investimento em Ações, Taef Fund LLC,
Tarpon CSHG Master Fundo de Investimento em Ações, Tarpon Institucional Fundo de
Investimento em Ações, TF Fund LLC, Tokenhouse Fund LLC.
A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio n. 1, paginas 80 a 85.
São Paulo, 19 de abril de 2012.
Mesa:

__________________________________
Décio Goldfarb
Presidente

__________________________________
Claudio Escribano
Secretário

