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Companhia Aberta
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da ALPARGATAS S.A., localizada na Avenida
Doutor Cardoso de Melo, nº 1.336, 3º andar - Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado
de São Paulo, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em primeira
convocação, no dia 18 de janeiro de 2016, às 10:00 horas, no auditório da sede da
Companhia, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1.

Eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, em
decorrência de pedidos de renúncia apresentados pelos Conselheiros Efetivos, Srs.
Márcio Garcia de Souza, Fernando A. C. de Arruda Botelho, Claudio Borin Guedes
Palaia e João Vinicius Prianti, bem como de seus respectivos suplentes, os Srs. Marco
Antonio Zangari, Rodrigo Cardoso Barbosa, André Pires Oliveira Dias e Livio
Hagime Kuze, todos eleitos pelo antigo acionista controlador e com mandato até a
Assembleia Geral Ordinária de 2016;

2.

Eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, em decorrência dos
pedidos de renúncia apresentados pelos Conselheiros Efetivos, Srs. Carlos José Cantu,
Adalgiso Fragoso de Faria e Marcelo de Andrade, bem como de seus respectivos
suplentes, os Srs. Luiz Augusto Klecz, Sumiko Jinno Tashiro e Roberto Navarro
Evangelista, todos eleitos pelo antigo acionista controlador e com mandato até a
Assembléia Geral Ordinária de 2016; e

Na forma do disposto no artigo 135, §3º, da Lei 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 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&F Bovespa S.A
– Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br).
Para participar da Assembleia Geral Extraordinária os Acionistas deverão apresentar, até a
data de realização da Assembleia, 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 na Assembleia Geral Extraordinária por
procuradores constituídos na forma do Artigo 126, §1º da Lei nº 6.404/76. Os instrumentos
de mandato deverão ser depositados na sede da Sociedade, 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 04548004, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
São Paulo, 28 de dezembro de 2015.

Silvio Tini de Araújo
Membro do Conselho de Administração

