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

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de fevereiro de
2015.
I – LOCAL, DATA E HORA:
Assembleia realizada no dia 02 de fevereiro de 2015, às 10:00 horas, no auditório da sede
da Companhia, localizado na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1.336 - Vila Olímpia,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
II – PUBLICAÇÕES LEGAIS:
(a)
Edital de Convocação publicado no “Diário Oficial do Estado - SP” em suas
edições dos dias 16, 17 e 20 de janeiro de 2015, e no “Valor Econômico-SP” em suas
edições dos dias 16, 19 e 20 de janeiro de 2015.
(b)
Documentos pertinentes à matéria a ser apreciada nessa Assembleia, nos termos
da Instrução nº 481, da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, de 17 de dezembro de
2009 e da Instrução nº 319, da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, de 03 de
dezembro de 1999, disponibilizados aos Senhores Acionistas em 15 de janeiro de 2015,
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).
III – QUORUM DE INSTALAÇÃO:
Acionistas representando quorum superior ao legal para instalação da Assembleia Geral
em Primeira Convocação.

IV – MESA:
Presidente: Sr. Márcio Luiz Simões Utsch; Secretário: Sr. Antonio José Mattos Morello.
Compareceu também à Assembleia como convidado o Sr. José Roberto Lettiere, Diretor
de Administração e Finanças e de Relações com Investidores da Companhia e Diretor
Vice-Presidente da CBS S.A. - Companhia Brasileira de Sandálias, representando a CBS
S.A. – Companhia Brasileira de Sandálias. Compareceram também como convidados o
Sr. Adalberto Granjo, Diretor de Negócios Jurídicos, Sr. Fabio Leite, Diretor de
Estratégia Corporativa e Novos Negócios, os membros do Conselho Fiscal da
Companhia: Sr. Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes e Sr. Carlos José Cantú.

V – ORDEM DO DIA:
1. Incorporação, pela Companhia, de sua subsidiária integral CBS S.A. Companhia Brasileira de Sandálias, incluindo a aprovação dos seguintes itens:
a.
Protocolo de Incorporação e Justificação firmado pelas administrações da
Companhia e da CBS;
b.
Indicação, constante do Protocolo de Incorporação e Justificação, dos
peritos especializados que procederão à avaliação do patrimônio líquido da CBS e
da elaboração do respectivo Laudo de Avaliação;
c.
Laudo de Avaliação;
d.
Incorporação da CBS pela Companhia; e
2. Ratificação da aquisição do controle da sociedade Terras de Aventura Indústria de
Artigos Esportivos S.A.
VI – DELIBERAÇÕES:
Primeiramente, os Senhores Acionistas confirmaram ter conhecimento dos documentos
legais relativos à Assembleia, a saber: Ordem do Dia e demais documentos prévios
arquivados na CVM.
Após a apresentação da proposta e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, foi
tomada a seguinte deliberação:
Item 1 da Ordem do Dia – Prestados os esclarecimentos necessários, foi aprovado na
sua íntegra, sem qualquer ressalva ou restrição, o Protocolo e Justificação da

Incorporação ("Protocolo"), firmado em 12 de janeiro de 2015 pelas administrações da
Companhia e da CBS S.A. – Companhia Brasileira de Sandálias, sociedade por ações,
com sede na Cidade de Carpina, Estado de Pernambuco, na BR-408, KM 50,5, Bairro
Novo, CEP 55.819-320, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.777.728/0001-03 e NIRE
26.300.005.131, doravante denominada simplesmente “CBS”. Uma cópia do referido
documento será mantida e arquivada na sede da Companhia. Foi ratificada a nomeação da
empresa especializada Ernst Young Auditores Independentes S.S. que avaliou, a valor
contábil, do patrimônio líquido da CBS e emitiu o Laudo de Avaliação, em conformidade
com o disposto no referido Protocolo. Tendo em vista que a empresa especializada
identificada acima já está familiarizada com a contabilidade da CBS, o respectivo Laudo
de Avaliação foi apresentado aos presentes, os quais após examinar o Laudo de
Avaliação, o aprovaram em sua íntegra, sem qualquer ressalva ou restrição, inclusive o
valor do patrimônio líquido contábil da CBS de R$ 97.347.184,23 (noventa e sete
milhões, trezentos e quarenta e sete mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e três
centavos), a ser incorporado, sendo que uma cópia do Laudo de Avaliação será mantida e
arquivada na sede da Companhia. Foi aprovada a incorporação da CBS pela Companhia,
pelo valor contábil de R$ 97.347.184,23 (noventa e sete milhões, trezentos e quarenta e
sete mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos), valor esse equivalente ao
patrimônio líquido da CBS de 31 de outubro de 2014, conforme apurado no Laudo de
Avaliação. Em razão da incorporação da CBS pela Companhia, a totalidade das ações em
que se divide o capital social da CBS é, neste ato, extinta. Tendo em vista que a CBS é
integramente detida pela Companhia, sendo o investimento naquela reconhecido pelo
método de equivalência patrimonial, o valor do patrimônio líquido a ser absorvido pela
Companhia em decorrência da incorporação não acarretará qualquer alteração patrimonial
na Companhia, havendo apenas substituição de ativo em seu balanço patrimonial. Desta
forma, as ações representativas do capital social da CBS, que ora compõem o ativo
permanente da Companhia, serão substituídas na contabilidade dessa empresa pelo acervo
patrimonial líquido da CBS, de valor patrimonial equivalente. Nos termos do item 7.4. do
Protocolo, a atual sede da CBS localizada na Cidade de Carpina, Estado de Pernambuco,
na BR-408, KM 50,5, Bairro Novo, CEP 55.819-320, será transformada em filial da
Alpargatas devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.079.117/0256-04. Face à
incorporação ora aprovada, a CBS é, neste ato, declarada extinta. Em virtude da
incorporação, a Companhia sucede a CBS em todos os seus direitos e obrigações, a título
universal e para todos os fins de direito, sem qualquer solução de continuidade, ficando a
administração da Companhia desde já autorizada a praticar todos os atos complementares
e/ou decorrentes da incorporação ora aprovada, com amplos e gerais poderes para
proceder a todos os registros, transcrições, averbações ou comunicações que se fizerem
necessários para completar a incorporação ora aprovada.
Item 2 da Ordem do Dia – Foi aprovada, por unanimidade de votos, a ratificação da
aquisição do controle acionário da sociedade Terras de Aventura Indústria de Artigos

Esportivos S.A. (“Osklen”), ficando ratificada, ainda, a contratação da PWC –
PricewaterhouseCoopers para a elaboração do laudo de avaliação, nos termos do artigo
256 da Lei nº 6.404/76, que foi devidamente disponibilizado aos Senhores Acionistas
quando da publicação do edital de convocação desta Assembleia.
Eventuais acionistas dissidentes poderão exercer o direito de recesso nos termos do § 2º
do artigo 256 da Lei nº 6.404/76. O direito de recesso será conferido aos acionistas que
eram detentores de ações ordinárias e preferenciais da Companhia no dia 28 de novembro
de 2014, data da divulgação do Fato Relevante acerca da aquisição de controle acionário
da Osklen, e que manifestarem expressamente sua intenção de exercer tal direito no prazo
de 30 (trinta) dias contados da data da publicação desta ata de Assembleia Geral
Extraordinária. O valor do reembolso de eventuais acionistas dissidentes será de R$ 4,35
(quatro reais e trinta e cinco centavos) por ação, que corresponde ao valor patrimonial por
ação em 31 de dezembro de 2013, data base do último balanço patrimonial aprovado em
Assembleia Geral Ordinária de acionistas em 23 de abril de 2014.
VII – ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como
ninguém fez uso da palavra, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata que,
depois de aprovada, vai por todos assinada, sendo certo que os senhores acionistas
aprovaram a publicação da mesma com a omissão das suas assinaturas.

Acionistas presentes: CAMARGO CORRÊA S.A., BONSUCEX HOLDING S.A.,
SILVIO TINI DE ARAUJO, JOÃO JOSÉ OLIVEIRA DE ARAUJO, MINERAÇÃO
BURITIRAMA S.A., CARLOS AUGUSTO REIS DE ATHAYDE FERNANDES,
MAUA ORION EQUITY HEDGE MASTER FI MULTIMERCADO.

Declaro que a ata supra é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2015.

Márcio Luiz Simões Utsch
Presidente da Mesa

