COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV
CNPJ n.º 02.808.708/0001-07
NIRE 35.300.157.770
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia de
Bebidas das Américas – Ambev (“Companhia”), realizada no dia 26 de julho de
2012.
1.

Data, hora e local: Em 26 de julho de 2012, às 18:00 horas, na sede da
Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr.
Renato Paes de Barros, 1.017, 4º andar.

2.

Presença: Srs. Victorio Carlos De Marchi e Carlos Alves de Brito, co-presidentes,
e os Srs. Marcel Herrmann Telles, Vicente Falconi Campos, José Heitor Attilio
Gracioso e Paulo Alberto Lemann.

3.

Composição da Mesa: Presidente: Victorio Carlos De Marchi; Secretário: Pedro
de Abreu Mariani.

4.

Deliberações:
4.1. Aumento de Capital. Aprovar aumento de capital no valor de R$1.618.873,46,
sem emissão de ações e dentro do capital autorizado, na forma do artigo 9º do
Estatuto Social, mediante a capitalização da conta da Reserva para Investimentos
sendo o montante de R$1.536.594,53 proveniente de recursos da SUDENE e o
valor de R$82.278,86, proveniente de recursos da SUDAM, ambos referentes ao
ano-calendário 2011. Estes montantes foram nominados nas demonstrações
financeiras aprovadas na Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de
2012 como parte da Reserva para Investimentos quando, a rigor, compõem a
Reserva de Incentivos Fiscais, por constituírem parcela do lucro líquido decorrente
das subvenções governamentais para investimentos.
4.2. Homologação do Aumento de Capital. Verificada a subscrição e a
integralização total, pelos acionistas da Companhia, de 4.264.064 novas ações
ordinárias e 3.328.579 novas ações preferenciais emitidas conforme deliberação da
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de abril de 2012, homologar o
aumento do capital social no valor de R$432.285.051,62, destinando-se a
importância de R$318.171,53 para reserva de capital na conta denominada
“Reserva de Ágio na Subscrição de Ações”. As novas ações participarão, em
igualdade de condições com as demais ações, de todos os benefícios e vantagens
que vierem a ser declarados a partir da presente data.
4.3. Capital Social. Diante das deliberações acima, o capital social da Companhia
passa a ser de R$12.176.961.789,32, dividido em 3.126.754.547 ações, sendo
1.755.399.395 ações ordinárias e 1.371.355.152 ações preferenciais.

5.

Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se a presente ata que, após lida e
aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes, foi por todos assinada.
Assinaturas: Srs. Victorio Carlos De Marchi e Carlos Alves de Brito, copresidentes, e os Srs. Marcel Herrmann Telles, Vicente Falconi Campos, José
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Heitor Attilio Gracioso e Paulo Alberto Lemann. Secretário: Pedro de Abreu
Mariani.
Certifico que o presente extrato é cópia fiel de deliberações constantes da ata lavrada em
livro próprio.
São Paulo, 26 de julho de 2012.

Pedro de Abreu Mariani
Secretário
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