ALPARGATAS S.A.
Companhia Aberta – Código CVM nº 10456
CNPJ/MF n° 61.079.117/0001-05
NIRE n° 35300025270

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO
CONSOLIDADO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2022

ALPARGATAS S.A., nos termos da Instrução CVM 481/09, conforme alterada, divulga aos
acionistas e ao mercado em geral o mapa sintético de votação consolidado, identificando as
orientações de voto para cada item constante do Boletim de Voto à Distância, incluindo as
matérias que serão submetidas à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a
ser realizada em 27 de abril de 2022. As informações do mapa sintético encontram-se na planilha
anexa.

São Paulo, 26 de abril de 2022.

Julian Garrido Del Val Neto
Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores

Alpargatas S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 61.079.117/0001-05
NIRE 35 3000 25 270

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
27 DE ABRIL DE 2022
AGE
Ações Ordinárias
Item da Ordem do Dia

Aprovação /
Sim

1. Alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para
ajustar o capital social previsto de R$ 1.500.000.000,00 (um
bilhão e quinhentos milhões de reais), totalmente subscrito e
integralizado, representado por 588.062.222 (quinhentos e
oitenta e oito milhões, sessenta e dois mil, duzentas e vinte e
duas) ações nominativas, escriturais e sem valor nominal,
sendo (i) 302.010.689 (trezentos e dois milhões, dez mil,
seiscentas e oitenta e nove) ações ordinárias; e (ii)
286.051.533 (duzentos e oitenta e seis milhões, cinquenta e
um mil, quinhentas e trinta e três) ações preferenciais para R$
3.998.500.000,00 (três bilhões, novecentos e noventa e oito
milhões e quinhentos mil reais), totalmente subscrito e
294.285.002
integralizado, representado por 683.062.222 (seiscentos e
oitenta e três milhões, sessenta e dois mil, duzentos e vinte
dois) ações nominativas, escriturais e sem valor nominal,
sendo (i) 339.510.689 (trezentos e trinta e nove milhões,
quinhentos e dez mil, seiscentos e oitenta e nove) ações
ordinárias; e (ii) 343.551.533 (trezentos e quarenta e três
milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, quinhentos e trinta
e três) ações preferenciais, em virtude do aumento do capital
social, por intermédio de Oferta Restrita de Ações, aprovado
pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião
realizada em 22 de fevereiro de 2022, dentro dos limites do
capital social autorizado pelo Estatuto Social da Companhia.
2.
Aumentar
o
limite
de
capital
autorizado,
independentemente de reforma estatutária, mediante 294.285.002
deliberação do Conselho de Administração, de 37.500.000

Ações Preferenciais

Total de Ações

Rejeição /
Aprovação / Rejeição /
Aprovação /
Abstenção
Abstenção
Não
Sim
Não
Sim

Rejeição /
Não

Abstenção

0

0

96.125.920

0

0

390.410.922

0

0

0

0

96.125.920

0

0

390.410.922

0

0

(trinta e sete milhões e quinhentos mil) de ações ordinárias
e/ou até 75.000.000 (setenta e cinco milhões) de ações
preferenciais para 42.000.000 (quarenta e dois milhões) de
ações ordinárias e/ou até 90.000.000 (noventa milhões) de
ações preferenciais de emissão da Companhia, em
decorrência de sua utilização no aumento do capital social
aprovado pelo Conselho de Administração em 22 de fevereiro
de 2022, por intermédio de Oferta Restrita de Ações,
mantendo-se a proporção entre o capital autorizado e o atual
capital social da Companhia, com a consequente alteração do
§2º do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia.
3. Alterar o artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, para
aumentar o número máximo de membros do Conselho de 294.285.002
Administração de até 7 (sete) para até 9 (nove) Conselheiros.
4. Alterar o artigo 16, §5º do Estatuto Social da Companhia,
para considerar que, na hipótese de o Conselho de
Administração ser composto por um número par de membros, 294.285.002
fazer constar o critério de desempate nas deliberações de tal
órgão.
5. Consolidar o Estatuto Social da Companhia em razão das
294.285.002
alterações propostas.
6. Autoriza a lavratura da ata dessa AGE em forma sumária,
294.285.002
conforme parágrafo 1º do Art. 130 da Lei das S.A.?
7. Autoriza a publicação da ata dessa AGE com a omissão
dos nomes dos acionistas, conforme parágrafo 2º do Art. 130 294.285.002
da Lei das S.A.?
8. Em caso de segunda convocação dessa AGE, as
instruções de voto constantes neste Boletim podem ser
294.285.002
consideradas também para a realização em segunda
convocação?

0

0

96.125.920

0

0

390.410.922

0

0

0

0

96.125.920

0

0

390.410.922

0

0

0

0

96.125.920

0

0

390.410.922

0

0

0

0

96.125.920

0

0

390.410.922

0

0

0

0

96.125.920

0

0

390.410.922

0

0

0

0

96.125.920

0

0

390.410.922

0

0
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AGO
Ações Ordinárias
Item da Ordem do Dia
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 31/12/2021.
2. Aprovar as propostas de orçamento de capital para o
ano de 2022 e da destinação do saldo do lucro líquido
do exercício social encerrado em 31/12/2021, conforme
Proposta
da
Administração
registrada
nas
Demonstrações Financeiras, inclusive, ratificando as
distribuições de juros sobre o capital próprio e
dividendos,
deliberadas
pelo
Conselho
de
Administração, ad referendum da Assembleia Geral
Ordinária.
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 2023, a contar
desta AGO, em 8 (oito) membros.
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
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?
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 “sim” e também indique o tipo de
resposta “aprovar” para candidatos específicos dentre

Ações Preferenciais

Total de Ações

Aprovação /
Sim

Rejeição /
Não

Abstenção

Aprovação /
Sim

Rejeição /
Não

Abstenção

Aprovação /
Sim

Rejeição /
Não

Abstenção

294.285.002

0

0

96.125.920

0

0

390.410.922

0

0

294.285.002

0

0

96.125.920

0

0

390.410.922

0

0

294.285.002

0

0

96.125.920

0

0

390.410.922

0

0

294.285.002

0

0

96.125.920

0

0

390.410.922

0

0

294.285.002

0

0

96.125.920

0

0

390.410.922

0

0

294.231.502

0

53.500

91.849.356

0

4.276.564

386.080.858

0

53.500
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os relacionados abaixo, seus votos serão distribuídos
proporcionalmente entre estes candidatos. 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 assembleia.
7. Visualização de todos os candidatos que compõem
a chapa para indicação da distribuição do voto múltiplo.
8. Fixar a remuneração global anual da Administração
9. Deseja requerer a adoção do processo de voto
múltiplo para eleição do conselho de administração, nos
termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976? (Caso o
acionista opte por “não” ou “abster-se”, suas ações não
serão computadas para fins de requerimento do voto
múltiplo).
10. Deseja solicitar a eleição em separado de membro
do conselho de administração, nos termos do art. 141,
§ 4º, I, da Lei nº 6.404, de 1976? (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. Caso o acionista opte por “não” ou
“abster-se”, suas ações não serão computadas para
fins de requerimento da eleição em separado de
membro do conselho de administração).
11. Deseja solicitar a eleição em separado de membro
do conselho de administração, nos termos do art. 141,
§ 4º, II, da Lei nº 6.404, de 1976? (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. Caso o acionista opte por “não” ou
“abster-se”, suas ações não serão computadas para
fins de requerimento da eleição em separado de
membro do conselho de administração).
12. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos
termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? (Caso o
acionista opte por “não” ou “abster-se”, suas ações não
serão computadas para fins de requerimento de
instalação do conselho fiscal).

148.274.505

0

0

51.080.799

0

0

199.355.304

0

0

294.285.002

0

0

96.125.920

0

0

390.410.922

0

0

0

145.956.997

148.328.005

0

40.768.557

55.357.363

0

186.725.554

148.328.005

0

145.956.997

148.328.005

0

40.768.557

55.357.363

0

186.725.554

148.328.005

0

145.956.997

148.328.005

1.812.183

52.257.818

99.120.530

1.812.183

198.214.815

148.328.005

0

145.956.997

148.328.005

3.385.639

54.017.013

95.787.879

3.385.639

199.974.010

148.328.005
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13. Autoriza a lavratura da ata dessa AGO em forma
sumária, conforme parágrafo 1º do Art. 130 da Lei das
S.A.?
14. 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.?
15. Em caso de segunda convocação dessa AGO, as
instruções de voto constantes neste Boletim podem ser
consideradas também para a realização em segunda
convocação?

294.285.002

0

0

96.125.920

0

0

390.410.922

0

0

294.285.002

0

0

96.125.920

0

0

390.410.922

0

0

294.285.002

0

0

125.258.607

6.693.971

21.237.953

419.543.609

6.693.971

0
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