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Companhia Aberta

Extrato da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada
em 10 de fevereiro de 2022, às 18:00 horas.
Da ata da reunião realizada por teleconferência no dia 10 de fevereiro de 2022, às 18:00
horas, com as presenças dos seguintes membros: Pedro Moreira Salles (Presidente do
Conselho de Administração), Alfredo Egydio Setúbal, Luiz Fernando Ziegler de Saint
Edmond, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Rodolfo Villela Marino, Silvio Tini de Araújo
e Stacey Kirkpatrick Brown. Nesta reunião foram discutidos diversos assuntos, conforme
registrado a seguir:
I – APROVAÇÃO DE OFERTA: Os membros do Conselho de Administração, nos termos
de estatuto social vigente da Companhia (“Estatuto Social”) e da Lei n.º 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), aprovaram:
(A)
a realização, pela Companhia, de oferta pública de distribuição primária de,
inicialmente, 37.500.000 (trinta e sete milhões) ações ordinárias (“Ações Ordinárias”) e
57.500.000 (cinquenta e sete milhões e quinhentos mil) ações preferenciais (“Ações
Preferenciais” e, em conjunto com as Ações Ordinárias, “Ações”), de sua emissão, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada
(“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente). A Oferta Restrita será
realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não
organizado, em conformidade com os procedimentos da Instrução CVM 476, do “Código
ANBIMA de Regulação e MelhoresPráticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição
de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores
Mobiliários” atualmente em vigor, editado pela Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA (“Código ANBIMA” e “ANBIMA”,
respectivamente) e demais disposições legais aplicáveis, incluindo o Regulamento de
Listagem do Nível 1 da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Nível 1” e “B3”,
respectivamente) e o Ofício Circular 087/2014-DP, emitido pela B3, em
28 de novembro de 2014 (“Ofício 87/2014”), sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A.
(“Coordenador Líder”), do Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“Bank of

America” ou “Coordenador Adicional”), do Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan”), do
Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”) e do Citigroup Global Markets Brasil Corretora
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Citi” e, em conjunto com o Coordenador
Líder, o Bank of America, o J.P. Morgan e o Bradesco BBI, “Coordenadores da Oferta”),
nos termos do “Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Ações
Ordinárias e de Ações Preferenciais de Emissão da Alpargatas S.A.”, a ser celebrado entre a
Companhia e os Coordenadores da Oferta (“Contrato de Colocação”). Para fins do artigo 5º,
inciso I, do Anexo II do Código ANBIMA, o Bank of America, além de Coordenador da
Oferta, figurará como Coordenador Adicional no âmbito da Oferta Restrita, tendo em vista
que os acionistas controladores da Companhia (diretamente ou por meio de afiliadas) são
também controladores indiretos do Coordenador Líder.
Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo
Itau BBA USA Securities, Inc., pelo BofA Securities, Inc., pelo J.P. Morgan Securities LLC,
pelo Bradesco Securities, Inc. e pelo Citigroup Global Markets Inc. (em conjunto, “Agentes
de Colocação Internacional”): (i) nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”),
exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers),
residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Rule 144A, editada
pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (“SEC”), em operações
isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities
Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act; e (ii) nos demais países, que
não os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes
ou domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis desse país
(non-U.S. persons), nos termos do Regulamento S, editado pela SEC, no âmbito do
Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor
(investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”),
em qualquer dos casos, que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de
investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do
Brasil e/ou pela CVM, sem a necessidade, para tanto, da solicitação e obtenção de registro
de distribuição e colocação dasAções em agência ou órgão regulador do mercado de capitais
de outro país, inclusive perante a SEC. Os esforços de colocação das Ações junto a
Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do
Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a Companhia e os Agentes de
Colocação Internacional (“Contrato de Colocação Internacional”).
De forma a dar cumprimento ao disposto no artigo 9º-A da Instrução CVM 476, será
concedida prioridade aos acionistas titulares de ações ordinárias e/ou ações preferenciais de
emissão da Companhia com posição em custódia do Acionista verificada em data a ser
definida pela administração da Companhia (“Acionistas”), para subscrição de até a
totalidade das Ações a serem colocadas por meio da Oferta Restrita (“Direito de
Prioridade”), observado que e a subscrição por cada Acionista será proporcional à posição
em custódia do Acionista em ações ordinárias e/ou ações preferenciais de emissão da
Companhia, conforme o caso, verificada em data a ser definida pela administração da
Companhia no capital social da Companhia, desconsiderando-se as ações ordinárias e ações
preferenciais de emissão da Companhia mantidas em tesouraria. Observado o disposto no

artigo 9º-A, parágrafo 5º, da Instrução CVM 476, será admitida a cessão privada, total ou
parcial, dos Direitos de Prioridade entre os próprios Acionistas.
Nos termos do Parecer de Orientação n.º 5 da CVM, de 3 de dezembro de 1979 (“Parecer de
Orientação 5”), o preço de subscrição por Ação (“Preço por Ação”) será o mesmo para as
Ações Ordinárias e para as Ações Preferenciais. O Preço por Ação será fixado no âmbito do
procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores profissionais,
conforme definidos no artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, que
sejam residentes e domiciliados ou com sede no Brasil (“Investidores Institucionais Locais”
e, em conjunto com Investidores Estrangeiros, “Investidores Profissionais”), a ser realizado
no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no
exterior, junto aos Investidores Estrangeiros, pelos Agentes de Colocação Internacional, nos
termos do Contrato de Colocação Internacional, e aprovado pelo Conselho de Administração
da Companhia (“Procedimento de Bookbuilding”).
Nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, e do
Parecer de Orientação 5, a escolha do critério de determinação do Preço por Ação é
justificada, na medida em que o preço das Ações a serem subscritas será aferido, tendo como
parâmetro: (i) as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda
(por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores Profissionais por meio do
Procedimento de Bookbuilding (“Demanda Efetiva”); e (ii) a cotação das ações preferenciais
de emissão da Companhia na B3; e, portanto, não haverá diluição injustificada dos acionistas
da Companhia. As ações ordinárias de emissão da Companhia não possuem índices
significativos de negociabilidade e, portanto, sua cotação na B3 não será utilizada como
parâmetro na definição do Preço por Ação.
Caso, por qualquer razão, não haja demanda efetiva de Investidores Profissionais no
Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação será fixado pelo Conselho de
Administração da Companhia, sem diluição injustificada dos acionistas da Companhia e no
melhor interesse da Companhia e de seus acionistas, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º,
inciso III, e parágrafo 7º, da Lei das Sociedades por Ações, tendo como base, sem exclusão
de outro critério que julgue mais adequado em vista das condições de mercado: (i) a média,
ponderada por volume, do preço de fechamento das ações preferenciais de emissão da
Companhia verificado na B3 nos últimos 30 (trinta) pregões incluindo a data de divulgação
deste Fato Relevante; ou (ii) o preço de fechamento das ações preferenciais de emissão da
Companhia verificado na B3 na data de fixação do Preço por Ação.
A emissão das Ações será realizada com exclusão do direito de preferência dos seus atuais
acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 5º,
parágrafo 2º do Estatuto Social e tal emissão será realizada dentro do limite de capital
autorizado previsto no Estatuto Social, observado, contudo, a Oferta Prioritária. Não será
admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta Restrita e, também, não haverá
procedimento de estabilização do preço das Ações.

Os recursos líquidos provenientes da Oferta Restrita serão destinados para financiar o
pagamento da aquisição, pela Companhia, de participação societária na Rothy´s Inc.
(B)
autorizar a Diretoria da Companhia a: (i) negociar e celebrar todos os documentos,
incluindo o Contrato de Colocação, o Contrato de Colocação Internacional, os lock-up
agreements e o contrato de prestação de serviços com a B3, assim como praticar todos os
atos necessários à realização da Oferta Restrita, incluindo representá-la perante quaisquer
entidades públicas ou privadas; e, ainda, (ii) contratar os prestadores de serviços no âmbito
da Oferta Restrita, incluindo, porém não limitando, os Coordenadores da Oferta, os Agentes
de Colocação Internacional, a B3, os auditores independentes e os assessores legais; assim
como ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia para implementação
da Oferta Restrita.

Declaro ser o presente cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2022.

Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração

