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ATA DE REUNIAo DAs s6ctAs oE

CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.

NIRE: 35.201.857.072

CNPJ/MF: 33.131.079/0001 49

Data, hora e local: 30 de maio de 2016, is 10:00 hs, na sede social localizada na

Avenida Nag6es Unidas no 21.7'11, baino Jurubatuba, na cidade e estado de Sio paulo,

cEP 04795-100.

S6cias: CARL ZEISS AG, sociedade existente e organizada de acordo com as leis da

Rep(blica Federal da Alemanha, atual denominagdo de Cad Zeiss Oberkochen,

fazendo parte da Cad Zeiss Stiftung com sede na Cidade de Oberkochen, Alemanha,

na Carl Zeiss Strasse 22, inscrita no CNPJ/MF sob no 05.720.619/0001-94, neste ato

representada por seu procurador, Gustavo Staissi Neves, brasileiro, advogado,

divorciado, inscrito na OAB sob os nos 39.353 (RJ) / 124.855-4 (SP), e no CPF/MF sob

n" 406.092.277 -34, com escrit6rio na Rua Henrique Monteiro no 90. 10o andar. na

cidade e estado de 56o Paulo; e CARL ZEISS BETEILIGUNGS-GMBH, sociedade

existente e organizada de acordo com as leis da Repriblica Federal da Alemanha, com

sede na Cidade de Oberkochen, Alemanha, na Cad Zeiss Strasse 22, inscrita no

CNPJ/MF sob no 12.937.94'110001-35, neste ato representada por seu procurador,

Gustavo Stiissi Neves, acima qualificado; representando a totalidade do capital social

da Sociedade, dispensadas, portanto, as formalidades de convocagio conforme

estabelecido no artigo 1079 do C6digo Civil brasileiro, combinado com os termos do

contrato social da Sociedade.

Ordem do Dia da ReuniSo de S6cias: a) tomar as contas do administrador e

deliberar acerca do balango patrimonial e das demonstraQ6es de resultado relativos ao

exercicio findo 2015; b) outros assuntos.
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Oecis6es da Reuniio das S6cias: a) deliberam as s6cias, aprovar, sem qualquer

reserva, para os efeitos do art. 1.078, S 30 da Lei no 10.406/02, o balango patrimonial e

as demonstrag6es de resultados, ambos referentes ao exercicio social encerrado em

30 de setembro de 2015 e apresentados pelo administrador da Sociedade; b) nada a

deliberar, mas fazendo-se consignar que nao ha administradores a serem eleitos.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente

ata, firmada em 3 (tr6s) vias de igual teor e forma.

S5o Paulo, 30 de maio de 2016.

CARL ZEISS AG

p.p. Gustavo StUssi Neves

p.p. Gustavo Stussi Neves
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CARL ZEISS DO BRASIL Libhii!66;s6tde empres6ria limitada, registrada no

CNPJ/MF sob no 33.131.0791OOO1-49 e na Junta Comercial do Estado de S5o Paulo

sob NIRE n" 35.201.857.072, declara, para os fins do Enunciado no 41, incluido ao

Ement6rio dos Enunciados Jucesp (Deliberagao Jucesp n" 1312012) por meio da

Deliberagdo no 0212015, expedida pela Junta Comercial do Estado de 56o Paulo, que

nao 6 uma sociedade de grande porte e, ainda, que ndo integra um conjunto de

sociedades sob o controle direto comum, que, no exercicio anterior, teve ativo total

superior a R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milh6es de reais) ou receita bruta

anual superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milh6es de reais), conforme disp6e o

art. 3o da Lei n" 1 1.638/2007.

Sao Paulo, 30 de Maio de 2O16.

CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.

Manfred Hanke

Administrador

CPF n" 235.382.568-02 CRC no 1SP186129

ian Ferreira
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