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POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
1.

Disposições gerais da Política.
Objetivo.

1.1
Esta Política de Negociação de Valores Mobiliários (“Política”) é adotada por
Alpargatas S.A. (“Companhia”) nos termos do art. 15 da Instrução nº 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada, da Comissão de Valores Mobiliários (“Instrução 358” e “CVM”,
respectivamente). Esta Política tem por objetivo estabelecer os procedimentos e diretrizes a
serem seguidos pela Companhia e pelas Pessoas Vinculadas, conforme abaixo definido,
quando da negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles
referenciados, assim como as regras aplicáveis à divulgação de informações relacionadas à
negociação de seus valores mobiliários, além daquelas previstas na legislação aplicável.
Pessoas Vinculadas.
1.2
Além da Companhia, esta Política também é aplicável e deverá ser cumprida pelas
seguintes pessoas (“Pessoas Vinculadas”):
(a)
os acionistas controladores, diretos ou indiretos, com controle exclusivo ou
compartilhado;
(b)
os diretores, os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de
qualquer outro órgão da Companhia, criado por disposição estatutária ou não, e que tenha
função técnica ou consultiva;
(c)
os membros de órgãos estatutários de sociedades em que a Companhia seja a única
controladora;
(d)
qualquer pessoa que, em virtude de cargo, função, posição, quer seja na
Companhia, na sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento de
informação relativa a ato ou fato relevante; e
(e)
o cônjuge ou companheiro(a) e qualquer outro dependente incluído na declaração de
ajuste anual do imposto sobre a renda das pessoas indicadas nos itens (a), (b) e (c) acima,
inclusive durante o prazo de 6 (seis) meses contados da data do afastamento dessas
pessoas.
1.3
As Pessoas Vinculadas serão assim consideradas durante todo o período em que
mantiverem a respectiva relação e/ou condição com a Companhia ou com as demais
sociedades mencionadas em 1.2 (c) e (d ) acima, e por um prazo adicional de 6 (seis)
meses a contar da data em que tal relacionamento ou condição não mais existir.

1.4

São equiparadas às Pessoas Vinculadas e, dessa forma, estão sujeitas à Política:

(a) os administradores de carteira e dos fundos de investimento, sociedades ou outras
instituições ou entidades das quais as Pessoas Vinculadas sejam os únicos cotistas ou
acionistas ou nas quais possam influenciar nas tomadas de decisões negociais; (b) qualquer
pessoa jurídica controlada direta ou indiretamente pelas Pessoas Vinculadas; e (c) qualquer
pessoa que tenha tido acesso à informação relativa a ato ou fato relevante, por intermédio
ou não de qualquer das Pessoas Vinculadas.

Adesão à Política.
1.5
As Pessoas Vinculadas deverão aderir à Política por meio da assinatura de Termo de
Adesão, cujo modelo é parte integrante desta Política como Anexos I e II, que permanecerá
arquivado na sede da Companhia. O Diretor de Relações com Investidores (“DRI”) poderá
designar pessoas ou departamentos da Companhia que assumirão a obrigação de colher a
assinatura dos Termos de Adesão, bem como encaminhá-los ao setor responsável por seu
arquivamento na sede da Companhia, ficando já determinado que a obtenção do Termo de
Adesão das Pessoas Vinculadas determinadas no item 1.2 (e) deverá ser feita pelas
Pessoas Vinculadas nos itens 1.2 (a), (b) e (c), a depender do caso.
1.6
O departamento de Relações com Investidores da Companhia será responsável por
obter a assinatura do Termo de Adesão de cada uma das Pessoas Vinculadas listadas em
1.2 (a), (b), (c) e (d).
1.7
Esta Política deve ser observada pela Companhia e pelas Pessoas Vinculadas,
conforme definição aqui prevista, que deverão declarar ciência e aderir aos termos desta
Política na forma aqui prevista, sendo que a eventual omissão na declaração de ciência e
adesão não exime as Pessoas Vinculadas do dever de observá-las.
Informação Privilegiada.
1.8
Considera-se relevante qualquer decisão do acionista controlador, deliberação da
assembleia geral ou dos órgãos de administração da Companhia, ou qualquer outro ato ou
fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou
relacionado aos seus negócios, que possa influir de modo ponderável:
(a)
na cotação dos valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles
referenciados;
(b)
na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores
mobiliários; ou
(c)
na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de
titular de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou a eles referenciados.
Administração da Política.
1.9
Compete ao DRI a administração geral desta Política, podendo o mesmo contar com
o auxílio de outros departamentos e pessoas da Companhia para implementação e
verificação de cumprimento desta Política.
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2.

Disposições Gerais sobre Vedação à Negociação.

2.1
É permitido à Companhia, nas hipóteses legais, e às Pessoas Vinculadas realizar
negociação dos valores mobiliários de emissão da Companhia de que sejam detentoras,
salvo quando incidirem em quaisquer das hipóteses de vedação previstas nesta Política.
2.2
Para os fins desta Política, a expressão “realizar negociação” significa realizar
negociação com valores mobiliários de emissão da Companhia ou com derivativos ou outros
valores mobiliários referenciados a valores mobiliários de emissão da Companhia, tanto em
bolsa de valores, como em mercado de balcão organizado ou em operações privadas.
2.3
A menos que de outra forma aqui previsto, as hipóteses de vedação são autônomas
e cumulativas, sendo que enquanto incidir quaisquer das hipóteses de vedação, a
Companhia e as Pessoas Vinculadas estarão impedidas de negociar seus valores
mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciados.

3.

Vedações Periódicas – Divulgação das Demonstrações Financeiras.

3.1
É vedado à Companhia e a qualquer Pessoa Vinculada realizar negociação no
período de 15 (quinze) dias que antecede (i) a divulgação das informações trimestrais
(“ITR”) e das informações anuais (“DFP”) da Companhia; ou (ii) a publicação do edital que
colocar as referidas informações contábeis à disposição dos acionistas da Companhia,
conforme calendário de divulgação do ano vigente, contido no Anexo III.
3.2
A vedação à negociação aplica-se também no dia posterior a: (i) divulgação das
informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da Companhia, ou (ii) à publicação do edital
que as colocar à disposição dos acionistas, conforme calendário de divulgação do ano
vigente (Anexo III).
3.3 Na hipótese de serem divulgadas informações financeiras preliminares ou antecipadas
pela Companhia, a vedação à negociação aqui prevista deixará de vigorar no dia seguinte
ao da divulgação.

4.

Vedações Eventuais – Fato Relevante.

4.1
É vedado à Companhia e às Pessoas Vinculadas realizar negociação de seus
valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciados, desde a data da
ciência de ato ou fato relevante até a data de sua divulgação, inclusive, ou até que o DRI
informe quanto à inaplicabilidade do período de vedação para se realizar negociação, sendo
que, em qualquer caso, o dever de manter sigilo permanecerá válido.
4.2
A vedação prevista no subitem 4.1 acima aplica-se também àqueles que tenham
relação comercial, profissional ou de confiança com a Companhia, que os coloque em
situação de potencial acesso a informações privilegiadas, tais como auditores
independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do
sistema de distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da informação
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antes de negociar com valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles
referenciados, conforme exigido em regulamentação da CVM.
4.3
O DRI poderá manter a vedação prevista nos itens 4.1 e 4.2 acima por prazo
superior à data de divulgação do ato ou fato relevante caso, a seu critério, entenda que a
negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciados possa
prejudicar a Companhia ou seus acionistas.

5.

Vedações Eventuais – Ordem do DRI.

5.1
Em vista da interpretação que fizer de algum fato à luz desta Política, o DRI poderá
declarar períodos de vedação aplicáveis à Companhia e/ou a determinadas ou a todas as
Pessoas Vinculadas. A ausência de tal declaração do DRI a ninguém eximirá de cumprir
esta Política.
5.2
O DRI poderá também, independentemente de justificação ou da existência de ato
ou fato relevante ainda não divulgado, fixar períodos extraordinários de vedação à
negociação não previstos nesta Política, com indicação expressa do termo inicial e do termo
final. As Pessoas Vinculadas deverão manter sigilo em tais períodos extraordinários de
vedação, nos termos da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia.
5.3
O DRI poderá recomendar períodos excepcionais de vedação para as negociações
no âmbito de qualquer Plano de Opção de Compra de Ações ou Plano de Incentivo de
Longo Prazo instituídos pela Companhia.

6.

Vedações Eventuais – Negociação pela Companhia.

6.1
A Companhia não poderá adquirir ações para manutenção em tesouraria nas
hipóteses previstas nos itens 3, 4 e 5 acima.
6.2
O Conselho de Administração da Companhia também não poderá deliberar a
aquisição ou alienação de ações de emissão da própria Companhia caso tenha sido
celebrado qualquer acordo ou contrato visando a transferência do controle acionário da
Companhia, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim, bem como
se existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação
ou reorganização societária da Companhia, até que a operação se torne pública por meio de
divulgação de ato ou fato relevante.

7.

Outras Hipóteses de Vedação.

7.1
As pessoas mencionadas em 1.2(a) e (b), também não poderão negociar nas
situações abaixo:
a)
se referidas pessoas não tiverem manifestado intenção perante o agente custodiante
da Companhia de negociar valores mobiliários de emissão da Companhia, ou a eles
referenciados, até às 10h30 do próprio dia em que se pretende negociar. Neste caso, a
Companhia poderá negociar ações em tesouraria para manutenção e/ou recolocação;
4

b)
se referidas pessoas tiverem negociado valores mobiliários de emissão da
Companhia, ou a eles referenciados, por até três dias, ou 60% dos dias úteis, de uma
mesma semana. Essa vedação não se aplicará caso a Companhia não negocie ações em
tesouraria (para manutenção e/ou recolocação) no respectivo período; e
c)
no dia em que a tesouraria da Companhia negociar ações de emissão da Companhia
em decorrência de crises ou fatos de ordem econômica que impliquem alta volatilidade nas
cotações e/ou baixa liquidez de mercado, ou ainda, por determinação d DRI.
7.2
As Pessoas Vinculadas apenas poderão adquirir ou alienar valores mobiliários de
emissão da Companhia ou a eles referenciados após decorridos, no mínimo, 60 (sessenta)
dias contados, respectivamente, da última alienação ou aquisição de valores mobiliários de
emissão da Companhia realizada pela respectiva Pessoa Vinculada em bolsa de valores ou
em mercado de balcão (“Prazo para Negociação”), sendo certo que fica autorizada a
negociação por tal Pessoa Vinculada apenas durante um período de 5 (cinco) dias úteis e
sucessivos após cada Prazo para Negociação..
7.3
6.1.

O DRI poderá reduzir esse prazo, respeitado, em qualquer caso, o disposto e, 3.1 e

7.4
As Pessoas Vinculadas não poderão realizar o aluguel de ações ou de qualquer
outro valor mobiliário de emissão da Companhia, ou a ele referenciado.
7.5
As Pessoas Vinculadas não poderão realizar operações de qualquer natureza com
opções de compra ou opções de venda de ações de emissão da Companhia e de suas
controladas, a venda de ações de emissão da Companhia no Mercado a Termo e a
negociação de ações de emissão da Companhia no Mercado Futuro.
7.6
As Pessoas Vinculadas não poderão negociar no período compreendido entre a
decisão, tomada pelo órgão social competente, de aumentar o capital social, distribuir
dividendos, bonificar ações ou ativos a elas referenciados, aprovar desdobramento,
grupamento, subscrição em ações, e a publicação dos respectivos editais ou anúncios.

8.

Hipóteses de Negociação Autorizada.

8.1
Exceto pela vedação à negociação prevista no item 3 acima ou caso de outra forma
determinado pelo DRI, as vedações desta Política não se aplicam às seguintes hipóteses:
(a)
aquisição de ações que se encontrem em tesouraria, por meio de negociação
privada, no exercício de opções no âmbito de programa de outorga de opções de compra de
ações, assim como na outorga de ações no âmbito de programa de remuneração em ações,
desde que aprovados em assembleia geral;
(b)
exercício do direito de preferência de subscrição, relativo a ações anteriormente
adquiridas;
(c)
alienação de valores mobiliários oriundos do exercício do direito de preferência de
subscrição, desde que os valores mobiliários que deram origem ao direito de preferência
estejam em carteira por, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias;
(d) aquisição de ações realizadas pelos beneficiários de qualquer Plano de Opção de
Compra de Ações instituído pela Companhia; e
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(e) conversão em pagamento de Unidades Virtuais de Valores pelos diretores estatutários e
demais colaboradores da Companhia que participem do Plano de Incentivo de Longo Prazo
da Companhia, em vigor desde 1° de janeiro de 2015.

9.

Obrigações Adicionais das Pessoas Vinculadas.

9.1
Exceto no caso de negociação privada com a Companhia, nos termos de plano de
opção de compra de ações de emissão da Companhia, as Pessoas Vinculadas, além de
observarem as vedações à negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia ou
a eles referenciados, deverão:
(a)
comunicar ao DRI, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas após a negociação,
a data da negociação, o valor mobiliário negociado, a quantidade negociada e o preço, bem
como a corretora intermediária;
(b)
manter sigilo sobre informações relativas a ato ou fato relevante da Companhia e de
suas controladas, e não utilizá-las com a finalidade de auferir vantagem para si ou para
outrem no mercado de valores mobiliários, zelando para que seus subordinados e terceiros
de sua confiança mantenham sigilo sobre tais informações e delas não se utilizem,
respondendo de forma solidária com estes em caso de descumprimento;
c)
utilizar preferencialmente a corretora de valores Itaú Corretora de Valores S.A. para a
realização de negociação dos valores mobiliários previstos nesta Política, a qual possui um
sistema de bloqueio para evitar negociações nos períodos de vedação mencionados no item
3 acima; e
(d)
exclusivamente em relação às Pessoas Vinculadas referidas em 1.2 (a), (b) e (c),
informar o DRI ou departamento Relações com Investidores da Companhia caso ocorram
quaisquer alterações nas informações sobre seu cônjuge ou companheiro(a), do qual não
estejam separadas judicial ou extrajudicialmente, e qualquer outro dependente incluído na
declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda, no prazo de até 15 (quinze) dias
contados da data da alteração.

10.
Divulgação de Informação sobre Aquisição e Alienação de Participação
Acionária Relevante e sobre Negociações de Controladores e Acionistas.
10.1 Qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou
representando um mesmo interesse, que realizarem negociações relevantes, nos termos do
item 10.2 abaixo, deverá enviar à Companhia que, por sua vez, enviará à CVM, à B3 e a
outras bolsas de valores e entidades do mercado de balcão organizado nos quais os valores
mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação, declaração contendo as
informações exigidas no Anexo IV desta Política.
10.2 Para os fins desta Política, considera-se negociação relevante o negócio ou o
conjunto de negócios por meio do qual a participação direta ou indireta das pessoas acima
referidas ultrapasse, para mais ou para menos, os patamares de 5% (cinco por cento), 10%
(dez por cento), 15% (quinze por cento) e assim sucessivamente, de espécie ou classe de
ações representativas do capital social da Companhia.
10.3 As obrigações previstas nos itens 10.1 e 10.2 são igualmente aplicáveis à aquisição
de quaisquer direitos sobre as ações e de outros valores mobiliários e instrumentos
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financeiros derivativos referenciados em tais ações, ainda que sem previsão de liquidação
física.
10.4 Nos casos em que a aquisição resultar ou tiver sido efetuada com o objetivo de
alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia, bem como
nas hipóteses em que a aquisição gerar a obrigação de realizar oferta pública, nos termos
da regulamentação aplicável, o adquirente deverá, ainda, promover a divulgação, no
mínimo, pelos mesmos canais de comunicação habitualmente adotados pela Companhia,
contendo as informações exigidas no Anexo IV desta Política.
10.5 As comunicações referidas nesse item 10 deverão ser feitas imediatamente após a
consumação dos eventos aqui previstos ao DRI. Neste caso, o Formulário de Referência
deverá ser atualizado em até 7 (sete) dias úteis a partir da data de ocorrência.

11.

Violação da Política.

11.1 O descumprimento das disposições desta Política sujeitará o infrator a sanções
disciplinares, de acordo com as normas internas da Companhia e as previstas neste item,
sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.
11.2

O DRI deverá apurar os casos de violação da Política, observando o seguinte:

(a)
às Pessoas Vinculadas referidas nos itens 1.2(a), (b) e (c) serão aplicadas as
sanções deliberadas pelo Conselho de Administração da Companhia, após apuração e
encaminhamento pelo DRI; e
(b)
às Pessoas Vinculadas referidas no item 1.2(d) serão aplicáveis as sanções de
advertência, suspensão ou dispensa por justa causa, conforme a gravidade da infração.
11.3 O DRI reportará ao Conselho de Administração as infrações praticadas, a depender
da gravidade.
11.4 Qualquer pessoa que aderir à Política e tiver conhecimento de sua violação deverá,
imediatamente, comunicar tal fato ao DRI, e, em sua ausência, ao Diretor Presidente da
Companhia.

12.

Canais de Denúncia

12.1 As suspeitas ou evidências de infrações desta Política podem ser também
reportadas diretamente ao canal específico para recebimento de denúncias, o AlpaEscuta
– ligando para o número 0800 770 7791 ou através da web no www.alpaescuta.com.
12.2 O AlpaEscuta, é uma ferramenta independente e imparcial, operado por prestador
de serviços de renome internacional, que assegurará a confidencialidade das
informações e denúncias recebidas. Este canal também está aberto para o recebimento
de denúncias de terceiros. Manifestações anônimas também serão recebidas.
12.3 As comunicações referentes a denúncias devem vir acompanhadas do maior
número de informações possíveis, tais como: (i) descrição objetiva e imparcial do fato; (ii)
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onde e quando a violação aconteceu ou está acontecendo; (iii) quem são as pessoas
envolvidas e organizações envolvidas; e (iv) documentação que auxilie na avaliação do
caso e encaminhamento de eventuais ações. Denúncias ou acusações sem
fundamentação consistente serão desconsideradas.
12.4
As
denúncias
poderão
comissaodeetica@alpargatas.com.br

13.

ainda

ser

relatadas

através

do

e-mail

Disposições finais

13.1 Esta Política só poderá ser alterada por deliberação do Conselho de Administração.
A deliberação que alterar esta Política deverá ser comunicada à CVM, à B3 e, quando
exigível, a outros órgãos reguladores ou superintendências de mercados onde valores
mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação, tanto no Brasil quanto
no exterior.
13.2 Na hipótese de alteração ou revogação da Instrução 358, o DRI dirimirá as dúvidas
daí decorrentes e sugerirá ao Conselho de Administração que adote as adaptações
necessárias.
13.3

Esta Política entrará em vigor assim que aprovada pelo Conselho de Administração.

13.4 Revoga-se a “Política de Divulgação de Fato Relevante e de Negociação de Ações”
aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 13 de março de 2009.
*****************
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Companhia Aberta
CNPJ n° 61.079.117/0001-05

NIRE 35 3000 25 270

POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ANEXO I – TERMO DE ADESÃO PARA PESSOAS VINCULADAS – 1.2(a), (b) e (c).
Pelo presente instrumento, [___] (nome, estado civil, profissão e CPF), na qualidade de
Pessoa Vinculada e, assim, sujeita à observância da Instrução CVM nº 358, de 03.01.2002,
conforme alterada, MANIFESTO minha adesão à Política de Divulgação de Ato ou Fato
Relevante e à Política de Negociação de Valores Mobiliários da Alpargatas S.A. (“Políticas”),
cujas cópias me foram fornecidas nesta data, e DECLARO, para todos os fins de direito, (i)
conhecer e estar de acordo com todos os termos e condições contidos nas Políticas; (ii) que
estou obrigado a observar e a cumprir com tais termos e condições, conforme a mim
aplicáveis; e (iii) que também me obrigo, nos termos acima, pelas pessoas abaixo listadas,
com as quais tenho relação de cônjuge (do qual não estou separado judicial ou
extrajudicialmente) ou companheiro(a), ou são meus dependentes incluídos em minha
declaração de imposto sobre a renda ou pessoas jurídicas por mim controladas, direta ou
indiretamente, a saber:
Nome / Denominação Social / (relação)

CPF/CNPJ

Da mesma forma, DECLARO ter conhecimento de que:
(i)
devem ser observados os períodos de vedação à negociação de valores mobiliários
da Alpargatas constantes do Anexo III da Política de Negociação de Valores Mobiliários;
(ii)
ficam vedados: (a) a negociação de valores mobiliários caso se tenha conhecimento
de qualquer ato ou fato relevante e que ainda não tenha sido divulgado ao mercado, e (b) o
aluguel de ações;
iii) apenas é permitida a aquisição ou alienação de valores mobiliários de emissão da
Companhia ou a eles referenciados após decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) dias
contados (“Prazo para Negociação”), respectivamente, da última alienação ou aquisição de
valores mobiliários em bolsa de valores ou em mercado de balcão, sendo certo que fica
autorizada a negociação apenas durante um período de 5 (cinco) dias úteis e sucessivos
após cada Prazo para Negociação;
(iv)
as negociações devem ser intermediadas preferencialmente pela Itaú Corretora de
Valores S.A.;
(v)
quaisquer alterações em minhas informações e nas informações sobre meu cônjuge
(do qual não esteja separado judicial ou extrajudicialmente) ou companheiro(a),
dependentes incluídos na declaração de IR e das pessoas jurídicas por mim controladas
deverão ser comunicadas à Alpargatas no prazo máximo de 15 dias; e
(vi)
os termos e condições das Políticas devem ser por mim observados e cumpridos
durante todo o prazo de meu vínculo com a Companhia, com sua controladora, suas
controladas ou com coligadas e pelo prazo adicional de 6 meses após meu desligamento ou
afastamento.

9

Reconheço e aceito que estou sujeito a sanções disciplinares, assim como a sanções
administrativas, cíveis e criminais cabíveis, caso os termos e condições das Políticas sejam
por mim descumpridos ou pelas pessoas vinculadas acima identificadas.
São Paulo, ___ de _________ de __________
_____________________________________
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Companhia Aberta
CNPJ n° 61.079.117/0001-05

NIRE 35 3000 25 270

POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ANEXO II – TERMO DE ADESÃO PARA PESSOAS VINCULADAS – 1.2(d).
Pelo presente instrumento, [___] (nome, estado civil, profissão e CPF), na qualidade de
Pessoa Vinculada e, assim, sujeita à observância da Instrução CVM nº 358, de 03.01.2002,
conforme alterada, MANIFESTO minha adesão à Política de Divulgação de Ato ou Fato
Relevante e à Política de Negociação de Valores Mobiliários da Alpargatas S.A. (“Políticas”),
cujas cópias me foram fornecidas nesta data, e DECLARO, para todos os fins de direito, (i)
conhecer e estar de acordo com todos os termos e condições contidos nas Políticas e na
Instrução CVM 358/02; e (ii) que estou obrigado a observar e a cumprir com tais termos e
condições, conforme a mim aplicáveis.
Da mesma forma, DECLARO ter conhecimento de que:
(i)
devem ser observados os períodos de vedação à negociação de valores mobiliários
da Alpargatas constantes do Anexo III da Política de Negociação de Valores Mobiliários;
(ii)
ficam vedados: (a) a negociação de valores mobiliários, caso se tenha conhecimento
de qualquer ato ou fato relevante e que ainda não tenha sido divulgado ao mercado, e (b) o
aluguel de ações;
iii) apenas é permitida a aquisição ou alienação de valores mobiliários de emissão da
Companhia ou a eles referenciados após decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) dias
contados (“Prazo para Negociação”), respectivamente, da última alienação ou aquisição de
valores mobiliários em bolsa de valores ou em mercado de balcão, sendo certo que fica
autorizada a negociação apenas durante um período de 5 (cinco) dias úteis e sucessivos
após cada Prazo para Negociação;
iv)
as negociações devem ser intermediadas preferencialmente pela Itaú Corretora de
Valores S.A.;
(v)
quaisquer alterações em minhas informações deverão ser comunicadas à Alpargatas
no prazo máximo de 15 dias; e
(vi)
os termos e condições das Políticas devem ser por mim observados e cumpridos
durante todo o prazo de meu vínculo com a Companhia, com sua controladora, suas
controladas ou com coligadas, e pelo prazo adicional de 6 meses após meu desligamento
ou afastamento.
Reconheço e aceito que estou sujeito a sanções disciplinares, assim como a sanções
administrativas, cíveis e criminais cabíveis, caso os termos e condições das Políticas sejam
por mim descumpridos.
São Paulo, ___ de _________ de __________
_____________________________________
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POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ANEXO III – Calendário de Divulgação de Informações Financeiras – Ano 2019

O quadro abaixo contempla os períodos de vedação para negociação de valores mobiliários,
ou a eles referenciados, decorrentes de eventos periódicos, nos termos da Política de
Negociação de Valores Mobiliários da Alpargatas.

Eventos Periódicos

Períodos de Restrição
Data de Divulgação dos
para
Negociação
de
Resultados
Valores Mobiliários
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POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ANEXO IV – Declaração de Realização de Negociação Relevante

[_____] (incluir nome/denominação social e qualificação completos), na qualidade de
[_____], DECLARO, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, conforme
alterada, e na Política de Negociação de Valores Mobiliários da Alpargatas S.A., que
[_______] (adquiri/alienei) [______] (indicar o valor mobiliário objeto da negociação) de
emissão da Alpargatas S.A., tendo [_____] (atingido/elevado ou diminuído/extinguido)
em [____]% minha participação [_____] (direta/indireta) na Companhia, correspondente a
[_____] (indicar a quantidade) [_______] (indicar o valor mobiliário, instrumento
financeiro derivativo referenciado a tal valor mobiliário, ainda que sem previsão de
liquidação física), representativas(os) do capital social da Alpargatas S.A., conforme abaixo
descrito:
(1)

Objetivo de minha participação na Companhia e participação total pretendida:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[___] – O objetivo da aquisição por mim realizada não tem a pretensão de alterar a
composição do controle da Companhia ou de sua estrutura administrativa.
(2)
Informar a quantidade de ações, bônus de subscrição, bem como de direitos de
subscrição de ações e de opções de compra de ações, por espécie e classe, já de minha
propriedade, direta ou indireta, ou de propriedade de pessoas a mim relacionadas:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(3)
Informar a quantidade que detenho de instrumentos financeiros derivativos
referenciados em ações, ainda que sem previsão de liquidação física:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(4)
Informar qualquer acordo ou contrato regulando o exercício de voto nas deliberações
sociais ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Em conformidade com a Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia,
assim como com a legislação aplicável, me obrigo a comunicar ao Diretor de Relações com
Investidores da Companhia quaisquer alterações nas posições acima informadas que
ultrapassem, para mais ou para menos, os patamares de 5%, 10%, 15% e assim
sucessivamente, de espécie ou classe de ações representativas do capital social da
Companhia.

___________ (local), __ de ____________ de _________.

_______________________________________________
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