ALPARGATAS S.A.
CNPJ.MF. 61.079.117/0001-05
NIRE 35 3000 25 270
Companhia Aberta

Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 16
de março de 2012 às 09:00 horas.
Da ata da reunião do Conselho de Administração em epígrafe, realizada na Sede da
Companhia, na Rua Funchal nº 160, 7° andar, Vila Olimpia, São Paulo - SP, com a
presença dos seguintes membros: Márcio Garcia de Souza, Claudio Borin Guedes Palaia,
Fernando A. Camargo de Arruda Botelho, Gilberto Mestriner Stocche, Silvio Tini de
Araújo e Oscar de Paula Bernardes Neto. Também presentes nesta reunião os seguintes
membros do Conselho Fiscal: Carlos José Cantú, Adalgiso Fragoso de Faria e Jorge
Michel Lepeltier, onde consta o seguinte:
I - APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DE 2011: Foram
aprovados pelos membros do Conselho de Administração, e com parecer favorável dos
membros do Conselho Fiscal emitido em 16 de março de 2012, o Relatório Anual desta
Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações de Resultado e analisado o
Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2011 a serem submetidos à aprovação da Assembléia Geral Ordinária.

II - APROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE
2011: O lucro líquido, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011, foi de
R$ 307.420.217,46 (trezentos e sete milhões, quatrocentos e vinte mil, duzentos e
dezessete reais e quarenta e seis centavos). Os membros do Conselho de Administração,
após parecer favorável dos membros do Conselho Fiscal emitido em 16 de março de 2012,
aprovaram a seguinte destinação do lucro líquido, que deverá ser submetida à aprovação
dos acionistas na próxima Assembléia Geral Ordinária:
(i) R$ 146.543.428,91 (cento e quarenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e três mil,
quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos), a serem alocados à reserva para
incentivos fiscais;
(ii) R$ 78.600.000,00 (setenta e oito milhões e seiscentos mil reais) a serem alocados à
distribuição de juros sobre o capital próprio “ad referendum” da Assembléia Geral
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Ordinária 2012, no valor de R$ 0,21531502 por ação ordinária e R$ 0,23684652 por ação
preferencial. Os referidos juros sobre capital próprio são provenientes da conta de lucros
do exercício de 2011, com retenção do Imposto de Renda, conforme legislação, vigente e
contemplam todas as ações escriturais emitidas em que se divide o capital social,
excetuando-se, contudo, as ações que se encontram em Tesouraria. A primeira deliberação,
no valor de R$ 19.500.000,00 (dezenove milhões e quinhentos mil reais), foi paga em 02
de maio de 2011, aos acionistas inscritos em 25 de março de 2011; a segunda deliberação,
no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), foi paga em 04 de julho de 2011,
aos acionistas inscritos em 20 de maio de 2011; a terceira deliberação, no valor de R$
20.600.000,00 (vinte milhões e seiscentos mil reais), foi paga em 05 de setembro de 2011,
aos acionistas inscritos em 19 de agosto de 2011; e a quarta deliberação, no valor de R$
18.500.000,00 (dezoito milhões e quinhentos mil reais), foi paga em 12 de dezembro de
2011, aos acionistas inscritos em 18 de novembro de 2011. Os pagamentos serão objeto de
deliberação na próxima Assembléia Geral Ordinária; e
(iii) R$ 82.276.788,55 (oitenta e dois milhões, duzentos e setenta e seis mil, setecentos e
oitenta e oito reais e cinqüenta e cinco centavos) deverão ser alocados à conta de “Reserva
Para Investimentos”, para fazer face a novos investimentos em função do Orçamento de
Capital e para reforço do capital de giro da Companhia.

III - ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA 2012: O Conselho de Administração, após
parecer favorável dos membros do Conselho Fiscal emitido em 16 de março de 2012,
aprovou o Orçamento de Capital para o ano de 2012, no valor de R$ 230.041.917,82
(duzentos e trinta milhões, quarenta e um mil, novecentos e dezessete reais e oitenta e dois
centavos) para investimentos em modernização, substituição de máquinas, moldes, formas,
tecnologia de informação, segurança, meio ambiente e outros projetos, e aprovou a
submissão do Orçamento de Capital à aprovação da Assembléia Geral Ordinária.

IV – AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE BONIFICAÇÃO DE AÇÕES: Os Srs.
Conselheiros aprovaram a proposta da Diretoria para aumentar o capital social da
Companhia em R$ 43.236.415,33 (quarenta e três milhões, duzentos e trinta e seis mil,
quatrocentos e quinze reais e trinta e três centavos) mediante a utilização do valor
destinado como Reserva de Investimento em 2006, com a emissão de 34.836.266 novas
ações, sendo 18.152.408 ações ordinárias e 16.683.858 ações preferenciais, excluídas as
ações em tesouraria. A bonificação ocorrerá na proporção de 10 ações para cada 100 ações
possuídas em 25 de abril de 2012, sendo o custo atribuído às ações bonificadas de
R$1,24113231. As ações que não puderem ser atribuídas por inteiro a cada acionista terão
tratamento previsto no artigo 169, parágrafo 3°, da Lei n.° 6.404/76. Tal matéria será
submetida à aprovação dos acionistas na próxima Assembléia Geral Extraordinária.
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V - PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A SER APRESENTADA
À ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: Como conseqüência das deliberações
tomadas, os Srs. Conselheiros decidiram submeter à apreciação dos senhores acionistas,
que se reunirão em Assembléia Geral Ordinária, as seguintes matérias:
1. Apreciação, discussão e votação do Relatório Anual da Administração, das
Demonstrações Financeiras e as Demonstrações Contábeis acompanhadas do Parecer
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2011;
2. Aprovação das propostas de orçamento de capital para o ano de 2012 e da destinação
do saldo do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011,
conforme proposta da Administração registrada nas Demonstrações Financeiras,
inclusive ratificando as distribuições de juros sobre o capital próprio, deliberadas pelo
Conselho de Administração, "ad referendum" da Assembléia Geral Ordinária;
3. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; e
4. Fixação do montante anual global da remuneração dos administradores.

VI - PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A SER
APRESENTADA À ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Os Srs.
Conselheiros aprovaram e decidiram submeter à apreciação dos senhores acionistas, que se
reunirão em Assembléia Geral Extraordinária, a ser futuramente convocada, as seguintes
matérias:

1.

Alteração/Inclusão dos parágrafos 2° e 4° do artigo 9°, artigo 10, artigo 11 e artigo 14
do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir as mudanças do Regulamento de
Listagem do Nível 1 da BM&FBOVESPA;

2.

Aprovação da proposta de aumento do capital social da Companhia, e conseqüente
alteração do artigo 5° de seu Estatuto Social, em R$ 43.236.415,33 (quarenta e três
milhões, duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e três
centavos) mediante a utilização do valor destinado como Reserva de Investimento em
2006, com a emissão de 34.836.266 novas ações, sendo 18.152.408 ações ordinárias e
16.683.858 ações preferenciais, excluídas as ações em tesouraria. A bonificação
ocorrerá na proporção de 10 ações para cada 100 ações possuídas em 25 de abril de
2012, sendo o custo unitário atribuído às ações bonificadas de R$1,24113231. As
ações que não puderem ser atribuídas por inteiro a cada acionista terão tratamento
previsto no artigo 169, parágrafo 3°, da Lei n.° 6.404/76;

3.

Alteração do artigo 32 do Estatuto Social da Companhia, que versa sobre o limite de
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aumento do capital social, em decorrência da bonificação de ações mencionada no
item 2 acima; e
4.

Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

VII - CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA: Os Senhores Conselheiros decidiram pela convocação para
realização das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária no dia 25 de abril de 2012,
às 10:00 horas, em local a ser indicado no Edital de Convocação. Por decisão unânime dos
Conselheiros, foram aprovadas as matérias colocadas em votação, autorizando-se a
publicação e apresentação às Assembléias Gerais da proposta do Conselho de
Administração. Ficam autorizados todos os departamentos da Companhia envolvidos a
tomarem todas e quaisquer providências necessárias à implementação de tais deliberações.

VIII - PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO “AD
REFERENDUM” DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 2013: O Conselho de
Administração deliberou a distribuição de juros, a título de remuneração, sobre capital
próprio, observadas as disposições legais e estatutárias aplicáveis, com retenção de
Imposto de Renda na Fonte para pessoas físicas e jurídicas conforme legislação vigente. O
benefício contempla todas as 353.455.880 ações escriturais emitidas em que se divide o
capital social, excetuando-se as 5.093.220 ações que se encontram em tesouraria. Perfaz o
montante bruto de R$ 21.600.000,00, sendo R$ 0,05917054 por ação ordinária e R$
0,06508760 por ação preferencial. Fazem jus ao recebimento dos juros os acionistas
inscritos em 19 de março de 2012, sendo as ações negociadas “ex direito” aos juros sobre
capital próprio a partir de 20 de março de 2012. O pagamento será efetuado no dia 18 de
abril de 2012 pelo Banco Itaú S.A.. Esse valor será imputado ao dividendo anual
obrigatório que vier a ser aprovado na Assembléia Geral Ordinária de 2013.

Declaro que a ata supra é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
São Paulo, 16 de março de 2.012.

Márcio Garcia de Souza
Presidente do Conselho de Administração
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