Atendendo ao disposto no artigo 10, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a Companhia
apresenta os presentes itens 12.6 a 12.10, do Formulário de Referência:

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:
ITENS 12.6 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA REFERENTE AOS
CANDIDATOS INDICADOS

12. ASSEMBLEIA GERAL E ADMINISTRAÇÃO
12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do
emissor, indicar, em forma de tabela: (a) nome; (b) idade; (c) profissão; (d) CPF ou
número do passaporte; (e) cargo eletivo ocupado; (f) data de eleição; (g) data da posse;
(h) prazo do mandato; (i) outros cargos ou funções exercidos no emissor; (j) indicação se
foi eleito pelo controlador ou não

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nome

Idade

Profissão

CPF

Cargo
eletivo
ocupado

João Vinicius
Prianti

65

Economista

248.481.818-10

Titular

Data da
eleição

Data da
posse

Prazo do
mandato

Outros
Cargos na
Alpargatas
S.A.

Eleito pelo
controlador

18.12.2013

Em até 30
dias após
eleição

Até
AGO/2014

Não

Sim

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos
comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários
Não estão sendo eleitos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de
auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não
sejam estatutários.

12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal,
fornecer:
(a)
currículo, contendo as seguintes informações: (i) principais experiências
profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa; cargo e funções
inerentes ao cargo; atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do
emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de
uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor; (ii) indicação de todos
os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas;
Conselho de Administração
João Vinicius Prianti
Graduado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 1970. Iniciou
sua carreira em 1971 na empresa Unilever, onde ocupou diversos cargos, sendo que de 2001
a 2008 ocupou o cargo de Presidente da Unilever Brasil. Foi membro do Conselho de
Administração da Brasil Foods, de 2009 a 2011. Atualmente é Consultor Independente de
Negócios, membro dos Conselhos de Administração das empresas CVC, Grupo Boticário,
Brasil Kirin (ex-Schincariol), Kirin Holdinds Advisory Board (Tokyo), N+1 Mercapital
Private Equity (Madrid), Química Amparo (Ype) e membro do Conselho Deliberativo da
ESPM.
(b)
descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os
últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo
administrativo da CVM e as penas aplicadas; (iii) qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado
para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. João Vinicius Prianti não sofreu, durante os últimos 5 anos, (i) qualquer condenação
criminal, (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM, ou (iii) qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha causado
suspensão ou inabilitação para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau entre: (a) administradores do emissor; (b) (i) administradores do emissor
e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor; (c) (i)
administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)

controladores diretos ou indiretos do emissor; (d) (i) administradores do emissor e (ii)
administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor
Não há nenhum tipo de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau do
Sr. João Vinicius Prianti em qualquer das situações exemplificadas.
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: (a)
sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor; (b) controlador direto ou
indireto do emissor; (c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do
emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
Não há relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas nos três últimos
exercícios sociais, entre o Sr. João Vinicius Prianti e sociedade controlada, direta ou
indiretamente, pela Alpargatas S.A..
b. controlador direto ou indireto do emissor
Não há relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas nos três últimos
exercícios sociais, entre o Sr. João Vinicius Prianti e o controlador direto ou indireto da
Alpargatas S.A..

