Assembleia pendente de aprovação
BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - ALPARGATAS S.A. de 22/04/2021
Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
Orientações para Participação mediante o envio de Boletim de voto à distância
Em atendimento ao disposto no artigo 21-A da Instrução CVM nº 481/2009, conforme alterada, a
Companhia adotará o sistema de votação à distância na AGO.
Nesse sentido, os Acionistas poderão encaminhar, a partir desta data, suas instruções de voto em
relação às matérias da AGO:
(i) por instruções de preenchimento transmitidas para Itaú Corretora de Valores S.A., instituição
financeira contratada pela Companhia para a prestação de serviços de escrituração de valores
mobiliários; ou
(ii) por boletim de voto à distância enviado diretamente à Companhia, por qualquer Acionista.
Ressalvada a exceção prevista na Instrução CVM nº 481/2009, caso haja divergência entre
eventual boletim de voto à distância recebido diretamente pela Companhia e instrução de voto
contida no mapa consolidado de votação enviado pelo depositário central escriturador com
relação a um mesmo número de inscrição no CPF ou CNPJ, a instrução de voto contida no mapa
de votação prevalecerá, devendo o boletim recebido diretamente pela Companhia ser
desconsiderado.
Durante o prazo de votação, o Acionista poderá alterar suas instruções de voto quantas vezes
entender necessário, de modo que será considerada no mapa de votação da Companhia a última
instrução de voto apresentada.
Uma vez encerrado o prazo de votação, o Acionista não poderá alterar as instruções de voto já
enviadas. Caso o Acionista julgue que a alteração seja necessária, esse deverá participar
pessoalmente da AGO, enviando os documentos exigidos, conforme orientações contidas no
Manual da Administração, e solicitar que as instruções de voto enviadas via boletim sejam
desconsideradas.
Orientações para Participação na AGO
A AGO será realizada de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma “Zoom”. A
participação por meio da referida plataforma conjugará áudio e imagem, e os Acionistas que
optarem por participar desta forma deverão manter as suas câmeras ligadas durante o curso da
AGO com o intuito de assegurar a autenticidade das comunicações. A Companhia informa que a
AGO será gravada na íntegra, em cumprimento às determinações do Art. 21-C, §1º, II, da
Instrução CVM 481/2009, conforme alterada.
A solicitação de participação do Acionista na AGO por meio da plataforma digital deverá ser
enviada à Companhia para o e-mail assembleia@alpargatas.com.br, em conjunto com os
respectivos documentos de identificação e representação do Acionista, até às 17:00h do dia
19/04/2021.
Tendo em vista a necessidade de adoção de medidas de segurança para participação remota na
AGO, somente após recebida a solicitação e verificados os documentos de identificação e
representação do Acionista, a Companhia enviará, por e-mail, o link e senha de acesso para
participação do Acionista por meio da plataforma digital.
O link recebido conterá informações de acesso pessoais e não poderá ser compartilhado, sob
pena de responsabilização do Acionista. O Acionista que participar à distância poderá se
manifestar e, se desejar, exercer seus direitos de voto por meio da plataforma digital, sendo
considerado presente à AGO e assinante da respectiva Ata, nos termos do Art. 21-V, III e
parágrafo primeiro da Instrução CVM 481/2009, conforme alterada.
A Companhia recomenda, ainda, que os Acionistas que solicitem sua participação por meio
eletrônico se familiarizem de modo prévio com o uso da plataforma digital, bem como garantam a
compatibilidade de seus dispositivos eletrônicos com a utilização da referida plataforma, por vídeo
e áudio. A Companhia também solicita que, no dia da AGO, os Acionistas habilitados acessem a
plataforma com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário previsto para início dos
trabalhos, com o objetivo de permitir a validação de acesso e participação de todos os Acionistas
que a utilizem.
A Companhia não se responsabilizará por qualquer problema operacional ou de conexão que o
Acionista venha a enfrentar, bem como por qualquer outro evento que possa dificultar ou
impossibilitar a sua participação na AGO por meio da plataforma digital disponibilizada pela
Companhia. Caso surjam dúvidas relacionadas estritamente ao acesso ou uso da plataforma
digital, os Acionistas poderão contatar auxílio técnico pelo e-mail assembleia@alpargatas.com.br.
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Os Acionistas deverão se utilizar do mesmo contato caso tenham solicitado a participação na
AGO pela plataforma digital e não tenham recebido as respectivas autorizações de acesso da
Companhia até às 12:00h do dia 20/04/2021.
Os pedidos de participação na AGO por meio da plataforma digital enviados fora do prazo acima
previsto serão desconsiderados pela Companhia.
O Acionista que tiver enviado o Boletim de Voto a Distância poderá se cadastrar para participação
na AGO por meio da plataforma digital, desde que respeitados os requisitos de participação
presentes no Manual da Administração, bem como no Edital de Convocação, ocasião em que (i)
poderá simplesmente participar dos trabalhos da AGO; ou (ii) poderá participar dos trabalhos e
exercer seu direito de voto na AGO, situação em que serão desconsideradas pela Companhia
todas as instruções de voto anteriormente enviadas por meio do Boletim.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
Exercício por prestadores de serviços – sistema de voto à distância
O Acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância por intermédio de prestadores
de serviços deverá transmitir as suas instruções de voto para Itaú Corretora de Valores S.A.,
instituição financeira contratada pela Companhia para a prestação de serviços de escrituração de
valores mobiliários, observados os procedimentos, regras e prazos por ela determinada.
O acionista deverá transmitir as instruções de preenchimento do boletim para o escriturador com
a antecedência à data de realização da Assembleia estabelecida na Instrução CVM nº 481/2009,
conforme alterada, salvo se prazo diverso for estabelecido pelo escriturador. O escriturador
comunicará aos Acionistas o recebimento das instruções de voto ou a necessidade de retificação
ou reenvio, devendo prever os procedimentos e prazos aplicáveis.
Envio do boletim pelo acionista diretamente à Companhia
O Acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância poderá, alternativamente, fazêlo diretamente à Companhia, devendo, para tanto, encaminhar os seguintes documentos,
preferencialmente, de forma digital aos cuidados de Elaine Zanão Lapetina para o endereço
eletrônico assembleia@alpargatas.com.br ou, alternativamente, de forma física para a sede da
Companhia localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 14261, Ala A, 10º andar, CEP 04794000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo:
(i) digitalização da via original do boletim de voto a distância relativo à AGO devidamente
preenchido, rubricado e assinado;
(ii) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais nos termos
do art. 40 da Lei das S.A., para fins de comprovar sua qualidade de Acionista (a Companhia
dispensará a apresentação do comprovante pelo titular de ações escriturais constante da relação
de acionistas fornecida pela instituição financeira depositária); e
(iii) digitalização da via original dos documentos descritos acima nas seções Acionista Presente e
Acionista Representado por Procurador, do Manual da Administração, conforme o caso.
Uma vez recebidos os documentos referidos em (i), (ii) e (iii) acima, a Companhia avisará ao
Acionista acerca de seu recebimento e de sua aceitação ou não, nos termos da Instrução CVM nº
481/2009, conforme alterada.
Caso o boletim de voto seja eventualmente encaminhado diretamente à Companhia, e não esteja
integralmente preenchido ou não venha acompanhado dos documentos comprobatórios descritos
nos itens (ii) e (iii) acima, este será desconsiderado e tal informação será enviada ao Acionista
por meio do endereço eletrônico indicado no item 3 do boletim de voto.
A Companhia comunicará ao Acionista, no prazo de até 3 (três) dias contados do recebimento do
boletim de voto, se os documentos recebidos são suficientes ou não para que o voto seja
considerado válido e os procedimentos e prazos para eventual retificação e reenvio, caso
necessário.
O Acionista que tiver enviado o Boletim de Voto a Distância poderá se cadastrar para participação
na AGO por meio da plataforma digital, desde que respeitados os requisitos de participação
presentes no Manual da Administração, bem como no Edital de Convocação, ocasião em que (i)
poderá simplesmente participar dos trabalhos da AGO; ou (ii) poderá participar dos trabalhos e
exercer seu direito de voto na AGO, situação em que serão desconsideradas pela Companhia
todas as instruções de voto anteriormente enviadas por meio do Boletim.
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia
Envio, preferencialmente, de forma digital para o endereço eletrônico
assembleia@alpargatas.com.br, ou, alternativamente, de forma física para a sede da Companhia
localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 14261, Ala A, 10º andar, CEP 04794-000, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração
de valores mobiliarios, com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone e pessoa para
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de valores mobiliarios, com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone e pessoa para
contato
Transmissão das instruções de voto para a instituição financeira depositária responsável pelo
serviço de ações escriturais da Companhia, a saber, Itaú Corretora de Valores S.A. (CNPJ/MF no
61.194.353/0001-64), Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar, São Paulo, São Paulo
Telefone: +55 (11) 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) Telefone: +55 (11) 0800
7209285 (demais localidades) E-mail: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br (“Itaú”),
observados os procedimentos estabelecidos e os documentos exigidos pelo Itaú.
Deliberações / Questões relacionadas à AGO
Deliberação Simples
1. Tomar as contas dos administradores, apreciar, discutir e votar o Relatório da Administração e
Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e Parecer
do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
2. Aprovar as propostas de orçamento de capital para o ano de 2021 e da destinação do saldo do
lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2020, conforme Proposta da Administração
registrada nas Demonstrações Financeiras, inclusive, ratificando a não distribuição de dividendos,
deliberadas pelo Conselho de Administração, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
3. Fixar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o mandato de
1 (um) ano até a Assembleia Geral Ordinária de 2022, a contar desta AGO, em 7 (sete) membros.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Eleição do conselho de administração por chapa única
Chapa Única
Alfredo Egydio Setubal
Marcelo Pereira Lopes de Medeiros
Pedro Moreira Salles
Rodolfo Villela Marino
Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond
Stacey Kirkpatrick Brown
Silvio Tini de Araújo
4. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão
desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os
campos presentes na eleição em separado de membro do conselho de administração e a eleição
em separado de que tratam esses campos ocorra) - Chapa Única
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
5. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos
correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
6. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às
suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você
escolheu? [Caso o acionista opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto
múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da
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múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da
assembleia.]
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
7. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da %
(porcentagem) dos votos a ser atribuída
Alfredo Egydio Setubal [

]%

Marcelo Pereira Lopes de Medeiros [
Pedro Moreira Salles [

]%

]%

Rodolfo Villela Marino [

]%

Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond [
Stacey Kirkpatrick Brown [
Silvio Tini de Araújo [

]%

]%

]%

Deliberação Simples
8. Fixar a remuneração global anual da Administração.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Questão Simples
9. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de
Administração, nos termos do art. 141 da Lei das S.A.?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Questão Simples
10. Deseja requerer a adoção de voto em separado para eleição do Conselho de Administração?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Eleição do conselho de administração em separado - Ordinárias
11. Indicação de candidatos ao conselho de administração por acionistas minoritários detentores
de ações com direito a voto (o acionista somente pode preencher este campo caso seja titular
ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses imediatamente anteriores à
realização da assembleia geral)
[NOME]
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
12. Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de ações
preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quórum
exigido nos incisos I e II do § 4o do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que seu voto
seja agregado aos votos das ações preferenciais a fim de eleger para o conselho de
administração o candidato com o maior número de votos dentre todos aqueles que, constando
deste boletim de voto a distância, concorrerem à eleição em separado?
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[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Eleição do conselho de administração em separado - Preferenciais
13. Indicação de candidatos ao conselho de administração por acionistas detentores de ações
preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito (o acionista somente pode preencher este
campo caso seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses
imediatamente anteriores à realização da assembleia geral)
[NOME]
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
14. Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de ações
preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quórum
exigido nos incisos I e II do § 4o do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que seu voto
seja agregado aos votos das ações com direito a voto a fim de eleger para o conselho de
administração o candidato com o maior número de votos dentre todos aqueles que, constando
deste boletim de voto a distância, concorrerem à eleição em separado?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Questão Simples
15. Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do art. 161 da Lei das S.A.?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Questão Simples
16. Autoriza a lavratura da ata dessa AGO em forma sumária, conforme parágrafo 1º do Art. 130
da Lei das S.A.?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Questão Simples
17. Autoriza a publicação da ata dessa AGO com a omissão dos nomes dos acionistas, conforme
parágrafo 2º do Artigo 130 da Lei das S.A.?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Questão Simples
18. Em caso de segunda convocação dessa AGO, as instruções de voto constantes neste
Boletim podem ser consideradas também para a realização em segunda convocação?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se

Cidade :________________________________________________________________________
Data :__________________________________________________________________________
Assinatura :____________________________________________________________________
Nome do Acionista :_____________________________________________________________
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Nome do Acionista :_____________________________________________________________
Telefone :______________________________________________________________________

