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AVISO AOS ACIONISTAS
AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL MEDIANTE CAPITALIZAÇÃO DA RESERVA DE
INCENTIVO FISCAL COM BONIFICAÇÃO DE 25% EM AÇÕES PREFERENCIAIS
DELIBERADO PELA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 20.03.2019
(ANEXO 14 DA ICVM 481/09 – AUMENTO DE CAPITAL)

1.

Informar valor do aumento e do novo capital social

O aumento do capital da Companhia será realizado mediante a emissão de 117.612.445
novas ações, a título de bonificação, sendo 60.402.138 ações ordinárias e 57.210.307
ações preferenciais, incluídas as ações em tesouraria, no valor de R$ 851.502.769,03
(oitocentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e dois mil, setecentos e sessenta e
nove reais e três centavos). O novo capital social da Companhia será de R$
1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais).
A nova redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, refletindo o novo
montante do capital social e o novo número de ações em que o capital da Companhia
passar a se dividir, em decorrência do Aumento de Capital, será definida oportunamente,
quando, uma vez homologado o Aumento de Capital, pelo Conselho de Administração da
Companhia, os números finais forem conhecidos.

2. Informar se o aumento será realizado mediante: (a) conversão de debêntures ou
outros títulos de dívida em ações; (b) exercício de direito de subscrição ou de bônus
de subscrição; (c) capitalização de lucros ou reservas; ou (d) subscrição de novas
ações
O aumento de capital será realizado mediante a Capitalização da Reserva de Incentivo
Fiscal de 2008 a 2015 (parcial), com a emissão de novas ações ordinárias e preferenciais
da Companhia.

3. Explicar, pormenorizadamente, as razões do aumento e suas conseqüências
jurídicas e econômicas
Do ponto de vista jurídico, o aumento de capital proposto, mediante a utilização do valor
destinado como Reserva de Incentivo Fiscal de 2008 a 2015 (parcial), com a conseqüente
bonificação de ações, embora ocasione a emissão de novas ações, não acarretará a
alteração dos valores patrimoniais das atuais ações de emissão da Companhia e
preservará a participação acionária proporcional de todos os Acionistas. Não haverá,
tampouco, qualquer diluição em virtude do aumento de capital proposto.
Do ponto de vista econômico, o aumento do capital mediante a bonificação de ações
possibilita uma maior liquidez das ações da Companhia na Bolsa de Valores,
considerando que uma quantidade de ações maior em circulação gera incremento nos
negócios. Além disso, com a bonificação de ações, haverá a distribuição de novas ações
aos acionistas da Companhia, sem qualquer custo, na proporção de 25 ações para cada
100 ações possuídas.
O aumento de capital proposto não afetará qualquer direito patrimonial ou político dos Srs.
Acionistas, conferido pelas ações que detêm no capital social da Alpargatas S.A..
4. Fornecer cópia do parecer do conselho fiscal, se aplicável
Não aplicável à Companhia.
5. Em caso de aumento de capital mediante subscrição de ações
Não aplicável à Companhia.
6. Em caso de aumento de capital mediante capitalização de lucros ou reservas
a. Informar se implicará alteração do valor nominal das ações, caso existente, ou
distribuição de novas ações entre os acionistas
O aumento do capital social não implicará em alteração do valor nominal das ações,
tendo em vista que as ações da Companhia não possuem valor nominal. Contudo,
referido aumento implicará na distribuição de novas ações entre os Acionistas.
b. Informar se a capitalização de lucros ou reservas será efetivada com ou sem
modificação do número de ações, nas companhias com ações sem valor nominal
Tendo em vista que as ações da Companhia não possuem valor nominal, o aumento
de capital social será efetivado mediante a modificação do número de ações.
c. Em caso de distribuição de novas ações
i. Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe
O número de ações emitidas será de 117.612.445 novas ações, sendo
60.402.138 ações ordinárias e 57.210.307 ações preferenciais, incluídas as
ações em tesouraria.

ii. Informar o percentual que os acionistas receberão em ações
A bonificação ocorrerá na proporção de 25 ações para cada 100 ações
possuídas em 20 de março de 2019.
iii. Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem
emitidas
Serão beneficiados os acionistas que estiverem inscritos nos registros da
Companhia em 20 de março de 2019. A partir de 21 de março de 2019, as ações
passarão a ser negociadas ex-bonificação. As ações oriundas da bonificação
serão incorporadas à posição dos acionistas em 26 de março de 2019, e terão
os mesmos direitos conferidos pelo Estatuto Social da Companhia e pela
legislação aplicável, às ações já existentes, inclusive a dividendos e eventuais
remunerações de capital próprio que venham a ser declarados após o crédito
das ações oriundas da bonificação.
iv. Informar o custo de aquisição, em reais por ação, a ser atribuído para que os
acionistas possam atender ao art. 10 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995
O custo atribuído às ações bonificadas será de R$ 7,239904 por ação.
v. Informar o tratamento das frações, se for o caso
A bonificação será efetuada sempre em números inteiros, podendo os acionistas
transferirem as frações de ações oriundas da bonificação no período
mencionado no subitem 6.d abaixo; decorrido esse período, eventuais sobras
das frações de ações serão separadas, agrupadas em números inteiros e
vendidas na Bolsa de Valores e o produto da venda será disponibilizado aos
titulares dessas frações, em data a ser informada oportunamente.
d. Informar o prazo previsto no § 3º do art. 169 da Lei 6.404, de 1976
Os acionistas poderão, no período de 27 de março a 29 de abril de 2019,
transferirem as frações de ações decorrentes da bonificação.
e. Informar e fornecer as informações e documentos previstos no item 5 acima, quando
cabível
Não aplicável.

São Paulo, 20 de março de 2019.
Julian Garrido Del Val Neto
Diretor de Relações com Investidores

