ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2019
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
30 de agosto de 2019

ALPARGATAS S.A.
Companhia Aberta – Código CVM nº 10456
CNPJ/MF n° 61.079.117/0001-05
NIRE n° 35300025270

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 30/08/2019

Prezados Senhores,
Diante da convocação, nesta data, da AGE a ser realizada em 30/08/2019, a Administração da
Alpargatas S.A. submete à apreciação de seus Acionistas esta Proposta da Administração
(“Proposta”), com todos os documentos e informações necessários à avaliação e deliberação
pelos Acionistas das matérias inseridas na ordem do dia da AGE, conforme a seguir expostas.
a. Itens de deliberação:
(1) aumentar o número de membros do Conselho de Administração, com mandato
até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, de 6 (seis) para 7 (sete) Conselheiros, nos
termos do artigo 14 do Estatuto Social
Nos termos do disposto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/N° 03/2019, o qual estabelece
orientações gerais sobre procedimentos a serem observados pelas companhias abertas,
incluindo os preparativos para a AGE, a definição do número de membros do Conselho de
Administração deve ser objeto de deliberação quando o estatuto social dispõe sobre um
número máximo de conselheiros.
Em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 17/04/2019, foi fixado o número de 6 (seis)
membros para compor o Conselho de Administração.
A Administração da Companhia propõe o aumento do número de membros do Conselho de
Administração, de 6 (seis) para 7 (sete), seu limite, conforme dispõe o artigo 14, do
Estatuto Social da Alpargatas.

(2) Eleger um membro do Conselho de Administração para mandato até a
Assembleia Geral Ordinária de 2020.
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Visando uma maior contribuição para diferentes ideias e ações em benefício da
Companhia, fortalecendo a diversidade da representação na Administração da Alpargatas,
é proposta a eleição da seguinte candidata a membro do Conselho de Administração, com
mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, compondo a chapa única eleita na
Assembleia Geral Ordinária de 17/04/2019:
1. Stacey Kirkpatrick Brown
Ressalte-se que as informações requeridas pelo art. 10 da Instrução CVM nº 481/09 estão
disponíveis para consulta dos Acionistas no Anexo I desta Proposta, além de estarem
disponíveis, a partir desta data, na sede da Companhia, em seu website
(http://ri.alpargatas.com.br), bem como nos websites da B3 (www.b3.com.br) e da CVM
(www.cvm.gov.br).

Cordialmente,

Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração
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ANEXO I
INFORMAÇÕES DA CANDIDATA A MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(Conforme itens 12.5 a 12.10 do Anexo 24 da ICVM 480/09)
Atendendo ao disposto no artigo 10, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a Companhia
apresenta os presentes itens 12.5 a 12.10, do Formulário de Referência:
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:
ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA REFERENTE AOS CANDIDATOS
INDICADOS AO CONSELHO DE ADMNISTRAÇÃO
O Conselho de Administração da Alpargatas S.A. será composto por até 7 (sete) membros
efetivos, nos termos do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia.
CANDIDATOS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
12. Assembleia Geral e Administração
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do
emissor, indicar, em forma de tabela: (a) nome; (b) data de nascimento; (c) profissão; (d)
CPF ou número do passaporte; (e) cargo eletivo ocupado; (f) data de eleição; (g) data da
posse; (h) prazo do mandato; (i) outros cargos ou funções exercidos no emissor; (j)
indicação se foi eleito pelo controlador ou não; (k) se é membro independente e, caso
positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a independência; (l)
número de mandatos consecutivos; (m) informações sobre: (i) principais experiências
profissionais durante os últimos 5 anos, indicando nome e setor de atividade da
empresa, cargo e se a empresa integra o grupo econômico do emissor ou é controlada
por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a
5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor; (ii) indicação de
todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do
terceiro setor; (n) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorridos
durante os últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação
em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; (iii) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou
inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
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Data de Nascimento
Profissão
Passaporte

STACEY KIRKPATRICK BROWN
12/04/1958
B.A. pela University of California, Los Angeles( UCLA) 1980
506257764 (Passaporte emitido pelos Estados Unidos da
América)
Titular
30/08/2019
Em até 30 dias após eleição
Até AGO/2020
funções
na
N/A

Cargo Eletivo Indicado
Data da Eleição
Data da Posse
Prazo do Mandato
Outros
cargos
ou
Alpargatas
Indicado pelo controlador
Membro Independente
Número de mandatos consecutivos
Principais experiências profissionais
nos últimos 05 anos:
 Nome e setor de atividade da
empresa
 Cargo
 Se a empresa (i) integra grupo
econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do
emissor que detenha
participação, direta ou indireta,
igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de
valor mobiliário do emissor.

Ocupação de cargos de administração
em outras sociedades ou organizações
do terceiro setor
Condenação criminal nos últimos 05
anos
Qualquer condenação em processo
administrativo da CVM nos últimos 05
anos
Qualquer condenação transitada em
julgado,
na
esfera
judicial
ou
administrativa, que tenha suspendido
ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial
qualquer

Sim
Sim
0
Apple Inc.
Trabalha na Apple Inc. desde Outubro/2000.
Posições nos últimos 5 anos:
-

2016–atual: Diretora Sr. de Varejo
2013-2016: Diretora Sr. para Austrália, Japão e
Norte e Sudeste da Ásia

A Companhia não é parte do mesmo grupo econômico da
Alpargatas.
Não
Não
Não

Não
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12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de
administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela,
o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo
período, que tenham ocorrido após a posse do cargo.
Não se aplica.

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos
comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários
Não estão sendo eleitos membros dos comitês existentes na Companhia.

12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração,
ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de
tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no
mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
Não estão sendo eleitos membros dos comitês existentes na Companhia.

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau entre:
(a) administradores do emissor;
Não se aplica.
(b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou
indiretas, do emissor;
Não se aplica.
(c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor;
Não se aplica.
(d) (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras
diretas e indiretas do emissor
Não se aplica.
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12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: (a)
sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em
que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social ; (b)
controlador direto ou indireto do emissor; (c) caso seja relevante, fornecedor, cliente,
devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de
alguma dessas pessoas:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor com exceção daquelas
em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social
Não se aplica.
b. controlador direto ou indireto do emissor
Não se aplica.
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não se aplica.
********************
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