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EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2011

Em 31 de agosto de 2011, às 14 horas, na sede social da Companhia localizada na
cidade de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, na Rodovia Régis Bittencourt, s/nº,
Km 293, Edifício I, reuniu-se, com a presença da totalidade dos seus membros e sob a
presidência do Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos, o Conselho de Administração da
NATURA COSMÉTICOS S.A., com a finalidade de homologar o aumento do capital
social da Companhia, em face do exercício de opções de compra de ações. A
convocação foi dispensada, tendo em vista a presença de todos os membros do
Conselho de Administração da Companhia, tendo-se verificado, portanto, quorum de
instalação e aprovação.
Analisada a matéria, os conselheiros aprovaram, por unanimidade dos presentes e sem
quaisquer ressalvas, homologar o aumento do capital social da Companhia, respeitado o
limite do capital autorizado, em R$110.183,30, em face do exercício, nos últimos 30 dias,
de opções de compra de ações, que resultaram na emissão de 4.559 ações ordinárias, na
forma do Boletim de Subscrição que fica arquivado na sede da Companhia. As referidas
ações participam em igualdade de condições com as demais ações existentes em relação a
todos os benefícios, inclusive na eventual distribuição de dividendos e/ou juros sobre
capital próprio que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da presente data. Em
decorrência deste aumento de capital, o capital social da Companhia passa a ser de
R$427.072.707,32, dividido em 431.239.264 ações, todas ordinárias, escriturais e sem
valor nominal.
Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.
Assinaturas: Pedro Luiz Barreiros Passos, Presidente da Reunião e Co-Presidente do
Conselho; Antonio Luiz da Cunha Seabra, Co-Presidente do Conselho; Guilherme
Peirão Leal, Co-Presidente do Conselho; Luiz Ernesto Gemignani, Conselheiro; Julio

Moura Neto, Conselheiro; Adilson Antonio Primo, Conselheiro; Marcos de Barros
Lisboa, Conselheiro e Moacir Salzstein, Secretário da Reunião.

Certifico ser a presente cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

MOACIR SALZSTEIN
Secretário da Reunião

