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Companhia Aberta

Extrato da Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 15 de março
de 2013.

Da ata da reunião do Conselho Fiscal em epígrafe, realizada no dia 15 de março de
2013, às 09:00 horas, na sede da Companhia na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº
1.336, 14° andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, com a presença dos Conselheiros
Efetivos Srs. Adalgiso Fragoso de Faria, Jorge Michel Lepeltier, Carlos José Cantú e
Marcelo de Andrade, bem como do Conselheiro Suplente Sr. Edmundo de Macedo
Soares e Silva Filho, representando o Conselheiro Efetivo Sr. José Ferraz Ferreira Filho,
onde foram tratados diversos assuntos, constam os seguintes pareceres:

1.
O Conselho Fiscal da Alpargatas S.A., no uso das suas atribuições legais, em
reunião realizada em 15 de março de 2013, analisou o Relatório Anual da
Administração e as Demonstrações Financeiras, compreendendo: Balanços
Patrimoniais, Demonstrações do Resultado, Demonstrações do Resultado
Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações
dos Fluxos de Caixa, Demonstrações do Valor Adicionado e Notas Explicativas,
relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012. Em relatório datado de 17
de fevereiro de 2013, os auditores independentes Deloitte S.L. (Espanha)
informaram a respeito do Grupo Tavex S.A., em especial acerca dos processos de
reestruturação, déficit no capital circulante, incertezas nas operações que inclusive
constam como parágrafo de ênfase nas Demonstrações Financeiras do Grupo
Tavex S.A.. Os acionistas controladores da Alpargatas S.A. possuem participação
direta e indireta relevante no Grupo Tavex S.A. e dessa forma mantêm esse
investimento com a gestão exercida pelos mesmos. As Demonstrações Financeiras
da Alpargatas S.A. em 31 de dezembro de 2012 não contemplam menção de
eventual descontinuidade das operações do Grupo Tavex S.A.. Com base nas
análises efetuadas, nos esclarecimentos prestados pela Administração,
considerando ainda, o relatório dos auditores independentes, sem ressalva, da
Ernst & Young Terco Auditores Independentes, datado de 15 de março de 2013, e
seus esclarecimentos, concluíram que as demonstrações financeiras acima, em
todos os seus aspectos relevantes, estão adequadamente apresentadas e

recomendam pelo seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral de
Acionistas.
2.
Os membros do Conselho Fiscal manifestaram-se favoravelmente à
proposta da Diretoria para aumentar o capital social da Companhia em R$
62.451.916,03 (sessenta e dois milhões, quatrocentos e cinqüenta e um mil,
novecentos e dezesseis reais e três centavos) mediante a utilização do valor
destinado como Reserva de Lucros em 2007, com a emissão de 38.880.147 novas
ações, sendo 19.967.649 ações ordinárias e 18.912.498 ações preferenciais, incluídas
as ações em tesouraria. A bonificação ocorrerá na proporção de 10 ações para cada
100 ações possuídas em 24 de abril de 2013, sendo o custo atribuído às ações
bonificadas de R$1,60626748736. 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.

Declaro que os pareceres supra são cópias fiéis dos pareceres lavrados no livro próprio.
São Paulo, 15 de março de 2.013.

Carlos José Cantú
Presidente da Mesa

