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

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2021

ALPARGATAS S.A. (“Companhia”), nos termos da Instrução CVM 481/09, conforme alterada,
divulga aos acionistas e ao mercado em geral o mapa sintético final de votação que consolida os
votos proferidos a distância e presencialmente para cada uma das matérias submetidas à deliberação
da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 22 de abril de 2021. As informações do
mapa sintético encontram-se na planilha anexa.

São Paulo, 22 de abril de 2021.

Julian Garrido Del Val Neto
Diretor de Relações com Investidores

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

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
22 DE ABRIL DE 2021

AGO
Ações Ordinárias
Item da Ordem do Dia

Aprovação /
Sim

Rejeição /
Não

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

272.858.358

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.

Ações Preferenciais
Abstenção

Aprovação
/ Sim

Rejeição /
Não

0

18.525.917

0

291.384.275

0

0

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.

291.384.275

0

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

259.057.585

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?

259.057.585

Total de Ações

Abstenção

Aprovação /
Sim

Rejeição /
Não

Abstenção

0

0

272.858.358

0

18.525.917

0

0

0

291.384.275

0

0

0

0

0

0

291.384.275

0

0

0

0

0

0

0

259.057.585

0

0

0

0

0

0

0

259.057.585

0

0

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 múltiplo, seu voto deve ser
computado como abstenção na respectiva deliberação da
assembleia.

259.057.585

0

0

0

0

0

259.057.585

0

0

7. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para
indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída

0

0

0

0

0

0

0

0

0

291.384.275

0

0

0

0

0

291.384.275

0

0

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.?

0

129.528.79
2

129.528.793

0

0

0

0

129.528.792

129.528.793

10. Deseja requerer a adoção de voto em separado para eleição do
Conselho de Administração?

0

129.528.79
2

129.528.793

34.591.461

58.021.552

41.110.536

34.591.461

187.550.344

170.639.329

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)

0

0

259.057.585

0

0

0

0

0

259.057.585

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?

0

0

259.057.585

7.828.100

0

67.925.779

7.828.100

0

326.983.364

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)

0

0

259.057.585

0

0

91.720.604

0

0

350.778.189

8. Fixar a remuneração global anual da Administração.

3

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?

0

0

259.057.585

45.526.661

4.304.384

83.892.504

45.526.661

4.304.384

342.950.089

15. Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do
art. 161 da Lei das S.A.?

0

0

259.057.585

35.740.693

29.150.244

68.832.612

35.740.693

29.150.244

327.890.197

16. Autoriza a lavratura da ata dessa AGO em forma sumária,
conforme parágrafo 1º do Art. 130 da Lei das S.A.?

291.384.275

0

0

0

0

0

291.384.275

0

0

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.?

291.384.275

0

0

0

0

0

291.384.275

0

0

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?

0

0

259.057.585

61.493.386

4.304.384

0

61.493.386

4.304.384

259.057.585

4

AGE
Ações Ordinárias

Ações Preferenciais

Total de Ações

Item da Ordem do Dia
Aprovação/Sim Rejeição/Não Abstenção

Aprovação/Sim Rejeição/Não

Abstenção Aprovação/Sim Rejeição/Não Abstenção

1. Alterar o artigo 10, artigo 20, caput e parágrafo 3º, artigo
22 e artigo 26, caput e parágrafo 1º, todos do Estatuto Social
da Companhia, conforme Proposta da Administração, para
atualizar (i) as formas de realização das Assembleias Gerais
da Companhia, e (ii) as nomenclaturas e atribuições dos
cargos da Diretoria com designação específica, de acordo
com a nova estrutura corporativa da Companhia.

291.384.275

0

0

0

0

0

291.384.275

0

0

2. Consolidar o Estatuto Social da Companhia em razão das
alterações propostas.

291.384.275

0

0

0

0

0

291.384.275

0

0

3. Autoriza a lavratura da ata dessa AGE em forma sumária,
conforme parágrafo 1º do Art. 130 da Lei das S.A.?

291.384.275

0

0

0

0

0

291.384.275

0

0

4. Autoriza a publicação da ata dessa AGE com a omissão
dos nomes dos acionistas, conforme parágrafo 2º do Art.
130 da Lei das S.A.?

291.384.275

0

0

0

0

0

291.384.275

0

0

5. Em caso de segunda convocação dessa AGE, as
instruções de voto constantes neste Boletim podem ser
consideradas também para a realização em segunda
convocação?

259.057.585

0

0

0

0

0

259.057.585

0

0

5

