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1.

INTRODUÇÃO

O presente Manual visa apresentar, de maneira sintética e resumida, as informações relativas à
Assembleia Especial de Acionistas Titulares de Ações Preferenciais e à Assembleia Geral
Extraordinária da Alpargatas S.A. (“Companhia”), convocadas para o dia 02 de junho de 2017,
às 10:00 e 11:00 horas, respectivamente, no auditório da sede da Companhia, localizado na
Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1336, 3º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, de modo a facilitar a participação dos acionistas nas referidas assembleias.
As informações completas relativas às referidas assembleias constam da Proposta da
Administração apresentada pela Companhia em 02 de maio de 2017, a qual encontra-se
disponível aos Senhores Acionistas, para consulta, na sede social da Companhia, bem como no
sistema IPE mantido pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), e na
BM&FBOVESPA S.A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br).
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I.

ORDEM DO DIA DAS ASSEMBLEIAS

I.1.

Assembleia Especial de Acionistas Titulares de Ações Preferenciais

A Assembleia Especial de Acionistas Titulares de Ações Preferenciais terá a seguinte Ordem do
Dia:
•
Em decorrência da proposta de migração da Companhia para o segmento especial do
mercado de ações da BM&FBOVESPA, denominado “Novo Mercado”, deliberar sobre a
conversão da totalidade de ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias,
na proporção de 1,3 ações preferenciais para 1 ação ordinária.
I.2.

Assembleia Geral Extraordinária

A Assembleia Geral Extraordinária terá a seguinte Ordem do Dia:
•
A migração da Companhia para o segmento especial de negociação de valores
mobiliários da BM&FBOVESPA denominado “Novo Mercado”.
•
A conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações
ordinárias, na proporção de 1,3 ações preferenciais para 1 ação ordinária.
•
A reforma do Estatuto Social da Companhia, de forma a adequá-lo ao Regulamento de
Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA.
•
A autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos
necessários à implementação e formalização das deliberações acima.
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II.

ORIENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NAS ASSEMBLEIAS

II.1. Data e Hora
(i)
A Assembleia Especial de Acionistas Titulares de Ações Preferenciais será realizada, em
primeira convocação, no dia 02 de junho de 2017, às 10:00 horas.
A Assembleia Geral Extraordinária será realizada, em primeira convocação, no dia 02 de
(ii)
junho de 2017, às 11:00 horas.
II.2. Local
A Assembleia Especial de Acionistas Titulares de Ações Preferenciais e a Assembleia Geral
Extraordinária serão realizadas no auditório da sede da Companhia, localizado na Avenida
Doutor Cardoso de Melo, nº 1336, 3º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
II.3. Documentação Necessária
Para participar da Assembleia Especial de Acionistas Titulares de Ações Preferenciais e da
Assembleia Geral Extraordinária, os Acionistas deverão apresentar, até a data de realização da
Assembleia em questão, os seguintes documentos:
(i)
comprovante emitido pela instituição depositária das ações de emissão da Companhia de
sua titularidade, conforme dispõe o Artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e o Estatuto Social da
Companhia;
(ii)

tratando-se de pessoa física, documento de identificação com foto, e

(iii)
tratando-se de pessoa jurídica ou fundo de investimento, cópia autenticada do estatuto
social, contrato social ou do regulamento, cópia autenticada do instrumento de eleição ou
indicação do representante legal que comparecer à Assembleia ou que outorgar poderes a
procurador e documento de identificação com foto do representante legal ou procurador que
comparecer à Assembleia.
Os Senhores Acionistas poderão ser representados nas Assembleias por procuradores de sua
livre escolha, desde que constituídos na forma do Artigo 126, §1º, da Lei nº 6.404/76.
Os instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede da Companhia, com
antecedência de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia, aos cuidados da Sra.
Maria José De Martini Paulon, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1.336, 6° andar, Vila
Olímpia, CEP 04548-004, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
II.4. Pedido Público de Procuração - Assembleia Especial de Acionistas Titulares de
Ações Preferenciais
Nos termos do Comunicado ao Mercado divulgado pela Companhia nesta data, a Administração
da Companhia pretende realizar pedido público de procuração, nos termos dos artigos 22 e
seguintes da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“ICVM 481/09”), para
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votação na Assembleia Especial de Acionistas Titulares de Ações Preferenciais. A Administração
da Companhia não realizará pedido público de procuração para a Assembleia Geral
Extraordinária.
As procurações outorgadas por Acionistas, nos termos do pedido público de procuração,
assegurarão sua participação na Assembleia Especial de Acionistas Titulares de Ações
Preferenciais, podendo os acionistas votar favoravelmente, contrariamente ou se abster em
relação à matéria que consta na ordem do dia acima transcrita e constante do edital de
convocação divulgado em 02 de maio de 2017.
O modelo de procuração proposto pela Companhia consta do Anexo I ao presente, podendo os
acionistas nomear os seguintes procuradores conforme sua intenção de voto:
i.

Para os acionistas que desejem votar A FAVOR da matéria constante da ordem do dia:
Sra. Elaine Cristina Zanão Lapetina, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob
o n.º221.361, portadora da cédula de identidade RG n.º 29.640.896-7, inscrita no CPF
sob o n.º 283.296.158-47 e Sra. Gabriela Trentin Zandoná, brasileira, casada, advogada,
inscrita na OAB/SP sob o n.º 386.972, portadora da cédula de identidade RG n.º
1738309-9 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 017.652.431-22;

ii. Para os acionistas que desejem votar CONTRA a matéria constante da ordem do dia:
Sra. Vanessa Vaz Milan, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o n.º
337.967, portadora da cédula de identidade RG n.º 47.898.775-4, inscrita no CPF/MF
sob o n.º 388.684.878-70; e Sra. Renata Rodrigues da Silva, brasileira, divorciada,
advogada, inscrita na OAB/SP sob o n.º 177.369, portadora da cédula de identidade RG
n.º 27.744.332-5, inscrita no CPF/MF sob o n.º 259.788.098-28; e
iii. Para os acionistas que desejem SE ABSTER em relação à matéria constante da ordem
do dia: Sra. Sofia Souto Alves, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o
n.º 368.751, portadora da cédula de identidade RG n.º 47.891.595-0, inscrita no
CPF/MF sob o n.º 392.149.118-51; e Sr. Thiago da Costa e Silva, brasileiro, casado,
advogado, inscrito na OAB/SP sob o n.º 222.672, portador da cédula de identidade RG
n.º 324.940.944, inscrito no CPF/MF sob o n.º 282.503.158-55.
As procurações em formato físico deverão ser assinadas, com reconhecimento de firma, e
acompanhadas de:
(i)
comprovante emitido pela instituição depositária das ações de emissão da Companhia de
sua titularidade, conforme dispõe o Artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e o Estatuto Social da
Companhia;
(ii)
e

tratando-se de pessoa física, cópia autenticada do documento de identificação com foto;

(iii)
tratando-se de pessoa jurídica ou fundo de investimento, cópia autenticada do estatuto
social, contrato social ou do regulamento e cópia autenticada do instrumento de eleição ou
indicação do representante legal que assinou a procuração.
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A Companhia somente solicitará e receberá as procurações e os demais documentos acima
listados entre os dias 25 e 31 de maio de 2017 (inclusive), os quais deverão ser
depositados na sede da Companhia, aos cuidados da Sra. Maria José De Martini Paulon, na
Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1.336, 6° andar, Vila Olímpia, CEP 04548-004, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo.
Demais informações relativas ao pedido público de procuração podem ser encontradas no
Comunicado ao Mercado divulgado, nesta data, pela Companhia.
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II.5. MATERIAL SUPORTE PARA AS ASSEMBLEIAS
Na forma do disposto no Artigo 135, §3º, da Lei nº 6.404/76, e Instrução nº 481, da Comissão
de Valores Mobiliários – CVM, de 17.12.2009, os documentos pertinentes às matérias a serem
apreciadas na Assembleia Especial de Acionistas Titulares de Ações Preferenciais e na
Assembleia Geral Extraordinária encontram-se disponíveis aos Senhores Acionistas, para
consulta, na sede social da Companhia, bem como no sistema IPE mantido pela Comissão de
Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), e na BM&FBOVESPA S.A – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br).
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ANEXO I

Minuta de Procuração

ANEXO I
MODELO DE PROCURAÇÃO

EXHIBIT I
PROXY DRAFT

(Conforme artigo 24 da Instrução CVM nº
481, de 17 de dezembro de 2009)

(According to article 24 of CVM Instruction
No. 481, of December 17, 2009)

Nos termos do Artigo 24 da Instrução CVM
481, de 17 de dezembro de 2009, neste
Anexo os acionistas poderão encontrar os
modelos de procuração propostos pela
administração
da
Companhia
para
participação e exercício do direito de voto na
Assembleia Especial de Acionistas Titulares
de Ações Preferenciais da Companhia. O
modelo a ser utilizado por V.Sa. deverá estar
adequado ao voto que pretenda proferir com
relação à matéria constante da ordem do
dia, conforme segue:

Under the terms of Article 24 of CVM
Instruction 481, of December 17, 2009, in
this Exhibit the shareholders may find the
proxy drafts proposed by the company
management to participate and exercise their
right to vote in the Special Meeting of
Stockholders Owning Preferred Stocks. The
proxy draft to be used by you shall be
adequate to the vote you intend to give with
respect to the matter contained in the
agenda, as follows:

Anexo I-1 – Voto Favorável: Caso V.Sa.
pretenda votar a favor da aprovação da
matéria constante da ordem do dia, deverá
nomear como seus procuradores Sra. Elaine
Cristina Zanão Lapetina, brasileira, casada,
advogada, inscrita na OAB/SP sob o
n.º221.361, portadora da cédula de
identidade RG n.º 29.640.896-7, inscrita no
CPF sob o n.º 283.296.158-47 e Sra. Gabriela
Trentin
Zandoná,
brasileira,
casada,
advogada, inscrita na OAB/SP sob o n.º
386.972, portadora da cédula de identidade
RG n.º 1738309-9 e inscrita no CPF/MF sob o
n.º 017.652.431-22, cujo modelo de
procuração encontra-se no Anexo I-1
adiante.

Annex I-1 – Favorable Vote: If you intend
to vote for the approval of the matter
contained in the agenda, you shall appoint as
your proxy Mrs. Elaine Cristina Zanão
Lapetina, Brazilian, married, lawyer, OAB/SP
n.º221.361, RG n.º 29.640.896-7, CPF n.º
283.296.158-47 and Mrs. Gabriela Trentin
Zandoná, Brazilian, married, lawyer, OAB/SP
n.º 386.972, RG n.º 1738309-9 and CPF/MF
n.º 017.652.431-22, whose proxy draft is in
Annex I-1 below.

Anexo I-2 – Voto Contrário: Caso V.Sa.
pretenda votar contra a aprovação da
matéria constante da ordem do dia, deverá
nomear como seus procuradores Sra.
Vanessa Vaz Milan, brasileira, solteira,
advogada, inscrita na OAB/SP sob o n.º
337.967, portadora da cédula de identidade

Annex I-2 – Dissenting Vote: If you
intend to vote against the matter contained
in the agenda, you shall appoint as your
proxy Ms. Vanessa Vaz Milan, Brazilian,
single, lawyer, OAB/SP n.º 337.967, RG n.º
47.898.775-4, CPF/MF n.º 388.684.878-70;
and Ms. Renata Rodrigues da Silva, Brazilian,

10

RG n.º 47.898.775-4, inscrita no CPF/MF sob divorced, lawyer, OAB/SP n.º 177.369, RG
o n.º 388.684.878-70; e Sra. Renata n.º 27.744.332-5, CPF/MF n.º 259.788.098Rodrigues da Silva, brasileira, divorciada, 28, whose proxy draft is in Annex I-2 below.
advogada, inscrita na OAB/SP sob o n.º
177.369, portadora da cédula de identidade
RG n.º 27.744.332-5, inscrita no CPF/MF sob
o n.º 259.788.098-28, cujo modelo de
procuração encontra-se no Anexo I-2
adiante.
Anexo I-3 – Abstenção: Caso V.Sa.
pretenda se abster de votar a matéria
constante da ordem do dia, deverá nomear
como seus procuradores Sra. Sofia Souto
Alves, brasileira, solteira, advogada, inscrita
na OAB/SP sob o n.º 368.751, portadora da
cédula de identidade RG n.º 47.891.595-0,
inscrita no CPF/MF sob o n.º 392.149.118-51;
e Sr. Thiago da Costa e Silva, brasileiro,
casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o
n.º 222.672, portador da cédula de
identidade RG n.º 324.940.944, inscrito no
CPF/MF sob o n.º 282.503.158-55, cujo
modelo de procuração encontra-se no Anexo
I-3 adiante.

Annex I-3 – Abstention: If you intend to
abstain from voting the matter contained in
the agenda, you shall appoint as your proxy
Ms. Sofia Souto Alves, Brazilian, single,
lawyer, OAB/SP n.º 368.751, RG n.º
47.891.595-0, CPF/MF n.º 392.149.118-51;
and Mr. Thiago da Costa e Silva, Brazilian,
married, lawyer, OAB/SP n.º 222.672, RG n.º
324.940.944, CPF/MF n.º 282.503.158-55,
whose proxy draft is in Annex I-3 below.
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ANEXO I-1
MODELO DE PROCURAÇÃO – VOTO FAVORÁVEL

(Conforme artigo 24 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009)
PROCURAÇÃO
OUTORGANTE:
Nome:
____________________________________
RG (se pessoa física):
____________________________________
CPF ou CNPJ:
____________________________________
Endereço:
____________________________________
Em se tratando de pessoa jurídica:

Representante Legal #1:
Nome:
____________________________________
RG:
____________________________________
CPF:
____________________________________
Cargo:
____________________________________
OUTORGADOS:
Sra. Elaine Cristina Zanão Lapetina, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP sob o
n.º221.361, portadora da cédula de identidade RG n.º 29.640.896-7, inscrita no CPF sob o n.º
283.296.158-47 e Sra. Gabriela Trentin Zandoná, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP
sob o n.º 386.972, portadora da cédula de identidade RG n.º 1738309-9 e inscrita no CPF/MF sob
o n.º 017.652.431-22.

O OUTORGANTE, pelo presente instrumento particular de mandato, nomeia e constitui os
OUTORGADOS seus bastantes procuradores, com poderes específicos e especiais para,
individualmente, representá-lo na qualidade de acionista da ALPARGATAS S.A., na Avenida
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Doutor Cardoso de Melo, nº 1336, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04548-004, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 61.079.117/0001-05 (“Companhia”),
especialmente na Assembleia Especial de Acionistas Titulares de Ações Preferenciais a ser
realizada, em primeira convocação, no dia 02 de junho de 2017, às 10:00 horas, e votar
FAVORAVELMENTE à aprovação da conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão
da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 1,3 ações preferenciais para 1 ação
ordinária, tendo em vista a proposta de migração da Companhia para o segmento especial do
mercado de ações da BM&FBOVESPA, denominado “Novo Mercado”, podendo para tanto os
OUTORGADOS assinar em nome e lugar do OUTORGANTE todo e qualquer documento que se
fizer necessário em relação à referida Assembleia Especial de Acionistas Titulares de Ações
Preferenciais, incluindo, exemplificativamente, o livro de presença de acionistas e a respectiva ata
no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia; podendo ainda, a seu critério,
substabelecer total ou parcialmente os poderes outorgados neste instrumento de procuração,
mediante as condições que julgar convenientes.
[●] de [●] de 2017
____________________________________
Assinatura(s)
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EXHIBIT I-1
PROXY DRAFT – FAVORABLE VOTE

(According to article 24 of CVM Instruction No. 481, of December 17, 2009)
PROXY
GRANTOR:
Name:
____________________________________
ID (if individual)
____________________________________
CPF (Individual Taxpayer Registry Number) or CNPJ (Corporate Taxpayer’s ID):
____________________________________
Address:
____________________________________
In case of legal entity:

Legal Representative #1:
Name:
____________________________________
ID:
____________________________________
CPF (Individual Taxpayer Registry Number):
____________________________________
Position:
____________________________________
GRANTEES:
Mrs. Elaine Cristina Zanão Lapetina, Brazilian, married, lawyer, OAB/SP n.º221.361, RG n.º
29.640.896-7, CPF n.º 283.296.158-47 and Mrs. Gabriela Trentin Zandoná, Brazilian, married,
lawyer, OAB/SP n.º 386.972, RG n.º 1738309-9 and CPF/MF n.º 017.652.431-22
The GRANTOR, by this proxy, appoints and constitutes the GRANTEES as its attorney-in-fact,
with special and specific powers to individually represent him as a shareholder of ALPARGATAS
S.A., with headquarters in the City of São Paulo, State of São Paulo, at Avenida Doutor Cardoso
de Melo, No. 1336, 3rd floor, Vila Olímpia, ZIP Code 04548-004, registered with the corporate roll
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of taxpayers CNPJ/MF under nº. 61.079.117/0001-05 ("Company"), especially in the Special
Meeting of Stockholders Owning Preferred Stocks to be held, in first call, on June 2nd, 2017, at
10am, and vote FAVORABLY to the approval of the conversion of all of the preferred stocks
issued by the Company into common stocks at the ratio of 1.3 preferred stocks for each 1
common stock, in view of the proposed admission of the Company into the special listing segment
of BM&FBOVESPA, called “Novo Mercado”, having the GRANTEES powers to sign in name and
place of the GRANTOR any necessary document regarding the Special Meeting of Stockholders
Owning Preferred Stocks, including, for example, the shareholders attendance book and the
respective minutes in the Book of Minutes of General Meetings of the Company; also with powers
to, at his discretion, delegate all or part of the powers hereby granted, under the conditions that
he shall deem proper.
[●], 2017
____________________________________
Signature(s)
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ANEXO I-2
MODELO DE PROCURAÇÃO – VOTO CONTRÁRIO

(Conforme artigo 24 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009)
PROCURAÇÃO
OUTORGANTE:
Nome:
____________________________________
RG (se pessoa física):
____________________________________
CPF ou CNPJ:
____________________________________
Endereço:
____________________________________
Em se tratando de pessoa jurídica:

Representante Legal #1:
Nome:
____________________________________
RG:
____________________________________
CPF:
____________________________________
Cargo:
____________________________________
OUTORGADO:
Sra. Vanessa Vaz Milan, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o n.º 337.967,
portadora da cédula de identidade RG n.º 47.898.775-4, inscrita no CPF/MF sob o n.º
388.684.878-70; e Sra. Renata Rodrigues da Silva, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na
OAB/SP sob o n.º 177.369, portadora da cédula de identidade RG n.º 27.744.332-5, inscrita no
CPF/MF sob o n.º 259.788.098-28.
O OUTORGANTE, pelo presente instrumento particular de mandato, nomeia e constitui o
OUTORGADOS seus bastantes procuradores, com poderes específicos e especiais para,
individualmente, representá-lo na qualidade de acionista da ALPARGATAS S.A., na Avenida
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Doutor Cardoso de Melo, nº 1336, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04548-004, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 61.079.117/0001-05 (“Companhia”),
especialmente na Assembleia Especial de Acionistas Titulares de Ações Preferenciais a ser
realizada, em primeira convocação, no dia 02 de junho de 2017, às 10:00 horas, e votar
CONTRARIAMENTE à aprovação da conversão da totalidade das ações preferenciais de
emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 1,3 ações preferenciais para 1
ação ordinária, tendo em vista a proposta de migração da Companhia para o segmento especial
do mercado de ações da BM&FBOVESPA, denominado “Novo Mercado”, podendo para tanto o
OUTORGADO assinar em nome e lugar do OUTORGANTE todo e qualquer documento que se
fizer necessário em relação à referida Assembleia Especial de Acionistas Titulares de Ações
Preferenciais, incluindo, exemplificativamente, o livro de presença de acionistas e a respectiva
ata no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia; podendo ainda, a seu critério,
substabelecer total ou parcialmente os poderes outorgados neste instrumento de procuração,
mediante as condições que julgar convenientes.
[●] de [●] de 2017
____________________________________
Assinatura(s)
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EXHIBIT I-2
PROXY DRAFT – DISSENTING VOTE

(According to article 24 of CVM Instruction No. 481, of December 17, 2009)
PROXY
GRANTOR:
Name:
____________________________________
ID (if individual)
____________________________________
CPF (Individual Taxpayer Registry Number) or CNPJ (Corporate Taxpayer’s ID):
____________________________________
Address:
____________________________________
In case of legal entity:

Legal Representative #1:
Name:
____________________________________
ID:
____________________________________
CPF (Individual Taxpayer Registry Number):
____________________________________
Position:
____________________________________
GRANTEES:
Ms. Vanessa Vaz Milan, Brazilian, single, lawyer, OAB/SP n.º 337.967, RG n.º 47.898.775-4,
CPF/MF n.º 388.684.878-70; and Ms. Renata Rodrigues da Silva, Brazilian, divorced, lawyer,
OAB/SP n.º 177.369, RG n.º 27.744.332-5, CPF/MF n.º 259.788.098-28.
The GRANTOR, by this proxy, appoints and constitutes the GRANTEES as its attorney-infact, with special and specific powers to individually represent him as a shareholder of
ALPARGATAS S.A., with headquarters in the City of São Paulo, State of São Paulo, at Avenida
Doutor Cardoso de Melo, No. 1336, 3rd floor, Vila Olímpia, ZIP Code 04548-004, registered
with the corporate roll of taxpayers CNPJ/MF under nº. 61.079.117/0001-05 ("Company"),
especially in the Special Meeting of Stockholders Owning Preferred Stocks to be held, in first
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call, on June 2nd, 2017, at 10am, and vote AGAINST to the approval of the conversion of all of
the preferred stocks issued by the Company into common stocks at the ratio of 1.3 preferred
stocks for each 1 common stock, in view of the proposed admission of the Company into the
special listing segment of BM&FBOVESPA, called “Novo Mercado”, having the GRANTEES
powers to sign in name and place of the GRANTOR any necessary document regarding the
Special Meeting of Stockholders Owning Preferred Stocks, including, for example, the
shareholders attendance book and the respective minutes in the Book of Minutes of General
Meetings of the Company; also with powers to, at his discretion, delegate all or part of the
powers hereby granted, under the conditions that he shall deem proper.
[●], 2017
____________________________________
Signature(s)
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ANEXO I-3
MODELO DE PROCURAÇÃO – ABSTENÇÃO

(Conforme artigo 24 da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009)
PROCURAÇÃO
OUTORGANTE:
Nome:
____________________________________
RG (se pessoa física):
____________________________________
CPF ou CNPJ:
____________________________________
Endereço:
____________________________________
Em se tratando de pessoa jurídica:

Representante Legal #1:
Nome:
____________________________________
RG:
____________________________________
CPF:
____________________________________
Cargo:
____________________________________
OUTORGADOS:
Sra. Sofia Souto Alves, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o n.º 368.751,
portadora da cédula de identidade RG n.º 47.891.595-0, inscrita no CPF/MF sob o n.º
392.149.118-51; e Sr. Thiago da Costa e Silva, brasileiro, casado, advogado, inscrito na
OAB/SP sob o n.º 222.672, portador da cédula de identidade RG n.º 324.940.944, inscrito no
CPF/MF sob o n.º 282.503.158-55
O OUTORGANTE, pelo presente instrumento particular de mandato, nomeia e constitui os
OUTORGADOS seus bastantes procuradores, com poderes específicos e especiais para,
individualmente, representá-lo na qualidade de acionista da ALPARGATAS S.A., na Avenida
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Doutor Cardoso de Melo, nº 1336, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04548-004, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 61.079.117/0001-05
(“Companhia”), especialmente na Assembleia Especial de Acionistas Titulares de Ações
Preferenciais a ser realizada, em primeira convocação, no dia 02 de junho de 2017, às 10:00
horas, e se ABSTER de votar com relação à conversão da totalidade das ações preferenciais
de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 1,3 ações preferenciais para
1 ação ordinária, tendo em vista a proposta de migração da Companhia para o segmento
especial do mercado de ações da BM&FBOVESPA, denominado “Novo Mercado”, podendo
para tanto os OUTORGADOS assinar em nome e lugar do OUTORGANTE todo e qualquer
documento que se fizer necessário em relação à referida Assembleia Especial de Acionistas
Titulares de Ações Preferenciais, incluindo, exemplificativamente, o livro de presença de
acionistas e a respectiva ata no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia; podendo
ainda, a seu critério, substabelecer total ou parcialmente os poderes outorgados neste
instrumento de procuração, mediante as condições que julgar convenientes.
[●] de [●] de 2017
____________________________________
Assinatura(s)
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EXHIBIT I-3
PROXY DRAFT – ABSTENTION

(According to article 24 of CVM Instruction No. 481, of December 17, 2009)
PROXY
GRANTOR:
Name:
____________________________________
ID (if individual)
____________________________________
CPF (Individual Taxpayer Registry Number) or CNPJ (Corporate Taxpayer’s ID):
____________________________________
Address:
____________________________________
In case of legal entity:

Legal Representative #1:
Name:
____________________________________
ID:
____________________________________
CPF (Individual Taxpayer Registry Number):
____________________________________
Position:
____________________________________
GRANTEES:
Ms. Sofia Souto Alves, Brazilian, single, lawyer, OAB/SP n.º 368.751, RG n.º 47.891.595-0,
CPF/MF n.º 392.149.118-51; and Mr. Thiago da Costa e Silva, Brazilian, married, lawyer,
OAB/SP n.º 222.672, RG n.º 324.940.944, CPF/MF n.º 282.503.158-55.
The GRANTOR, by this proxy, appoints and constitutes the GRANTEES as its attorney-infact, with special and specific powers to individually represent him as a shareholder of
ALPARGATAS S.A., with headquarters in the City of São Paulo, State of São Paulo, at Avenida
Doutor Cardoso de Melo, No. 1336, 3rd floor, Vila Olímpia, ZIP Code 04548-004, registered
with the corporate roll of taxpayers CNPJ/MF under nº. 61.079.117/0001-05 ("Company"),
especially in the Special Meeting of Stockholders Owning Preferred Stocks to be held, in first
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call, on June 02, 2017, at 10am, and ABSTAIN from voting on the conversion of all of the
preferred stocks issued by the Company into common stocks at the ratio of 1.3 preferred
stocks for each 1 common stock, in view of the proposed admission of the Company into the
special listing segment of BM&FBOVESPA, called “Novo Mercado”, having the GRANTEES
powers to sign in name and place of the GRANTOR any necessary document regarding the
Special Meeting of Stockholders Owning Preferred Stocks, including, for example, the
shareholders attendance book and the respective minutes in the Book of Minutes of General
Meetings of the Company; also with powers to, at his discretion, delegate all or part of the
powers hereby granted, under the conditions that he shall deem proper.
[●], 2017
____________________________________
Signature(s)
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