ALPARGATAS S.A.
CNPJ/MF nº 61.079.117/0001-05
NIRE 35.300.025.270
Companhia Aberta

Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 08 de
dezembro de 2017, às 09:00 horas.

Na ata da reunião do Conselho de Administração em epígrafe realizada em 08 de dezembro de
2017, às 09:00 horas, com a presença dos seguintes membros: Alfredo Egydio Setubal,
Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Pedro Moreira Salles, Rodolfo Villela Marino e Silvio
Tini de Araújo, consta o seguinte:
III – EMISSÃO DE DEBÊNTURES E REALIZAÇÃO DA OFERTA RESTRITA:
Aprovada a realização da emissão, nos termos do artigo 59 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), de 250.000
(duzentas e cinquenta mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, em 3 (três) séries,
da espécie quirografária, da 1ª (primeira) emissão da Companhia, totalizando, na data de
emissão, o valor de R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) (“Debêntures”
e “Emissão”, respectivamente), que serão objeto de oferta pública de distribuição com
esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta Restrita” e
“Instrução CVM 476” respectivamente), sob regime de melhores esforços de colocação,
mediante a celebração do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de
Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em 3 (três) Séries, da Espécie
Quirografária, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da
Alpargatas S.A.” (“Escritura de Emissão”), que terá as seguintes características e condições:
(i)

Valor Total da Emissão: R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões
de reais) na Data de Emissão (conforme abaixo definida) (“Valor Total da Emissão”),
sendo (i) R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) correspondentes às Debêntures da
primeira série (“Primeira Série”); (ii) R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais)
correspondentes às Debêntures da segunda série (“Segunda Série”); e
(iii) R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) correspondentes às Debêntures da
terceira série (“Terceira Série”, sendo a Primeira Série, a Segunda Série e a Terceira
Série denominadas individual e indistintamente como “Série” e, em conjunto, como
“Séries”).

(ii)

Valor Nominal Unitário: R$1.000,00 (um mil reais) na Data de Emissão.
(iii)
Data de Emissão: 15 de dezembro de 2017 (“Data de Emissão”).
(iv)
Número da Emissão: 1ª (primeira) emissão de debêntures simples e não
conversíveis em ações, da Companhia.
(v)
Número de Séries: 3 (três) séries.
(vi)
Quantidade de Debêntures: 250.000 (duzentas e cinquenta mil)
Debêntures, sendo (i) 100.000 (cem mil) Debêntures da Primeira Série; (ii) 100.000
(cem mil) Debêntures da Segunda Série; e (iii) 50.000 (cinquenta mil) Debêntures da
Terceira Série.
(vii)
Banco Liquidante e Escriturador: O banco liquidante da Emissão será o
Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04 (“Banco Liquidante” cuja definição
inclui qualquer outra instituição que venha a suceder o Banco Liquidante na prestação
dos serviços dos serviços de banco liquidante da Emissão). O escriturador das
Debêntures é a Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400,
10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64 (“Escriturador”, cuja
definição inclui qualquer outra instituição que venha a suceder o Escriturador na
prestação dos serviços de escriturador das Debêntures). O Escriturador será responsável
por efetuar a escrituração das Debêntures, entre outras questões listadas em normas
operacionais da B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), conforme o caso.
(viii)
Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade: As Debêntures serão
emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de cautelas ou certificados,
sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada
pelo extrato de conta de depósito emitido pelo Escriturador e, adicionalmente, será
reconhecido, como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato emitido pela
B3, conforme o caso, em nome do Debenturista, quando as Debêntures estiverem
custodiadas eletronicamente na B3.
(ix)
Conversibilidade: As Debêntures serão simples e não conversíveis em
ações de emissão da Companhia.
(x)
Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do
artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações.
(xi)
Data de Vencimento: as Debêntures da Primeira Série terão prazo de
vencimento de 2 (dois) anos a contar da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15
de dezembro de 2019 (“Data de Vencimento da Primeira Série”); (ii) as Debêntures da
Segunda Série terão prazo de vencimento de 3 (três) anos a contar da Data de Emissão,

vencendo-se, portanto, em 15 de dezembro de 2020 (“Data de Vencimento da Segunda
Série”); e (iii) as Debêntures da Terceira Série terão prazo de vencimento de 5 (cinco)
anos a contar da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de dezembro de 2022
(“Data de Vencimento da Terceira Série” e, em conjunto com a Data de Vencimento da
Primeira Série e a Data de Vencimento da Segunda Série, “Datas de Vencimento”),
observados os termos e condições previstos na Escritura de Emissão.
(xii)
Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de Subscrição: As
Debêntures serão subscritas e integralizadas em uma única data, pelo Valor Nominal
Unitário (“Data de Integralização”). Caso não ocorra a subscrição e a integralização da
totalidade das Debêntures na Data de Integralização por motivos operacionais, esta
deverá ocorrer, impreterivelmente, em até 1 (um) Dia Útil contado da Data de
Integralização. Nesse caso, o preço de subscrição para as Debêntures que foram
integralizadas após a Data de Integralização será o Valor Nominal Unitário, acrescido
da Remuneração, calculados pro rata temporis, desde a Data de Integralização até a
data de sua efetiva integralização, utilizando-se, para tanto, 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamentos, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3 (“Preço de
Subscrição”).
(xiii)
Prazo de Subscrição: As Debêntures serão subscritas pelo Preço de
Subscrição, a qualquer tempo a partir da data de início de distribuição da Oferta
Restrita, observado o disposto no artigo 8º, parágrafo 2º, da Instrução CVM 476.
(xiv)
Atualização do Valor Nominal Unitário: As Debêntures não terão seu
Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente.
(xv)
Juros Remuneratórios das Debêntures: Sobre o Valor Nominal Unitário
incidirão juros correspondentes à variação acumulada de (i) 103,50% (cento e três
inteiros e cinquenta centésimos por cento) da taxa média diária de juros dos DI Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual
ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela
B3 no informativo diário disponível em sua página na rede mundial de computadores
(http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), com relação às Debêntures da Primeira Série
(“Remuneração das Debêntures da Primeira Série”); (ii) 104,00% (cento e quatro
inteiros por cento) da Taxa DI, com relação às Debêntures da Segunda Série
(“Remuneração das Debêntures da Segunda Série”); e (iii) 106,00% (cento e seis
inteiros por cento) da Taxa DI, com relação às Debêntures da Terceira Série
(“Remuneração das Debêntures da Terceira Série” e, em conjunto com a Remuneração
das Debêntures da Primeira Série e a Remuneração das Debêntures da Segunda Série,
“Remuneração”). A Remuneração das Debêntures será incidente sobre seu Valor
Nominal Unitário e será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis

por dias úteis decorridos desde a Data de Integralização das Debêntures, ou da Data de
Pagamento da Remuneração (conforme definido abaixo) imediatamente anterior,
conforme o caso, até a Data de Pagamento da Remuneração subsequente, ressalvadas as
hipóteses em que ocorrer Vencimento Antecipado, Resgate Antecipado Facultativo
Total ou Oferta de Resgate Antecipado Total, de acordo com os critérios definidos no
caderno de fórmulas da B3 para as Debêntures, disponível para consulta na página da
B3 na Internet (http://www.cetip.com.br), de acordo com a fórmula a ser estabelecida na
Escritura de Emissão;
(xvi)
Pagamento da Remuneração: A Remuneração das Debêntures da Primeira
Série será paga semestralmente, todo dia 15 dos meses de junho e dezembro, sendo a
primeira data de pagamento em 15 de junho de 2018 e a última na Data de Vencimento
da Primeira Série, ressalvadas as hipóteses em que ocorrer Vencimento Antecipado,
Resgate Antecipado Facultativo Total ou Oferta de Resgate Antecipado Total (“Datas
de Pagamento da Remuneração da Primeira Série”). A Remuneração das Debêntures da
Segunda Série será paga semestralmente, todo dia 15 dos meses de junho e dezembro,
sendo a primeira data de pagamento em 15 de junho de 2018 e a última na Data de
Vencimento da Segunda Série, ressalvadas as hipóteses em que ocorrer Vencimento
Antecipado, Resgate Antecipado Facultativo Total ou Oferta de Resgate Antecipado
Total (“Datas de Pagamento da Remuneração da Segunda Série”) A Remuneração das
Debêntures da Terceira Série será paga semestralmente, todo dia 15 dos meses de junho
e dezembro, sendo a primeira data de pagamento em 15 de junho de 2018 e a última na
Data de Vencimento da Terceira Série, ressalvados os eventos de Vencimento
Antecipado, Resgate Antecipado Facultativo Total e Oferta de Resgate Antecipado
Total previstos abaixo (“Datas de Pagamento da Remuneração da Terceira Série” e, em
conjunto com as Datas de Pagamento da Remuneração da Primeira Série e as Datas de
Pagamento da Remuneração da Segunda Série, “Datas de Pagamento da
Remuneração”);
(xvii)
Amortização: O Valor Nominal Unitário das Debêntures será pago
integralmente em uma única parcela na Data de Vencimento, da respectiva Série,
ressalvadas as hipóteses em que ocorrer Vencimento Antecipado, Resgate Antecipado
Facultativo Total ou Oferta de Resgate Antecipado Total, nos termos a serem previstos
na Escritura de Emissão.
(xviii)
Local de Pagamento: Os pagamentos a que fazem jus as Debêntures serão
efetuados pela Emissora (i) utilizando-se os procedimentos adotados pela B3, quando as
Debêntures estiverem custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) na hipótese de as
Debêntures não estarem custodiadas eletronicamente na B3, (a) na sede da Emissora ou
(b) conforme o caso, pelo Banco Liquidante.

(xix)

Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão automaticamente prorrogadas
as datas de pagamento de qualquer obrigação, até o primeiro Dia Útil subsequente, se a
data de vencimento da respectiva obrigação coincidir com dia em que não houver
expediente comercial ou bancário na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sem
qualquer acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos cujos pagamentos
devam ser realizados por meio da B3, hipótese em que somente haverá prorrogação
quando a data de pagamento da respectiva obrigação coincidir com sábado, domingo ou
feriado declarado nacional.
(xx)
Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento pela
Companhia de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, ressalvado o
disposto na Escritura de Emissão, os débitos vencidos e não pagos, sem prejuízo da
Remuneração, serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo
pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor
devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial, além das despesas incorridas para cobrança (“Encargos Moratórios”).
(xxi)
Decadência dos Direitos aos Acréscimos: O não comparecimento do
Debenturista para receber o valor correspondente a quaisquer das obrigações
pecuniárias devidas pela Emissora em razão das Debêntures nas datas previstas na
Escritura de Emissão ou em comunicado publicado pela Emissora, não lhe dará direito
ao recebimento de Remuneração e/ou Encargos Moratórios no período relativo ao atraso
no recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do
respectivo vencimento.
(xxii)
Repactuação Programada: Não haverá repactuação programada das
Debêntures.
(xxiii)
Publicidade: Todos os anúncios, avisos e demais atos e decisões
decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, envolvam os interesses dos
Debenturistas, serão publicados no DOESP e no jornal “Valor Econômico”, na forma de
“Aviso aos Debenturistas”, bem como na página da Emissora na rede mundial de
computadores, devendo a Emissora comunicar ao Agente Fiduciário e à B3 qualquer
publicação na data da sua realização. Caso a Emissora altere seu jornal de publicação
após a Data de Emissão, deverá enviar notificação ao Agente Fiduciário e publicar nos
jornais anteriormente utilizados Aviso aos Debenturistas, informando o novo jornal de
publicação.
(xxiv)
Liquidez e Estabilização: Não será constituído fundo de amortização ou
sustentação de liquidez ou firmado contrato de garantia de liquidez para as Debêntures.

Da mesma forma, não será firmado contrato de estabilização de preço das Debêntures
no mercado secundário.
(xxv)
Imunidade Tributária dos Debenturistas: Caso qualquer Debenturista goze
de algum tipo de imunidade ou isenção tributária, deverá encaminhar ao Banco
Liquidante e ao Escriturador, com cópia para a Emissora, no prazo mínimo de 15
(quinze) Dias Úteis antes da data prevista para quaisquer dos pagamentos relativos às
Debêntures, documentação comprobatória dessa imunidade ou isenção tributária, sob
pena de ter descontado dos seus rendimentos, decorrentes do pagamento das Debêntures
de sua titularidade, os valores devidos nos termos da legislação tributária em vigor. Será
de responsabilidade do Escriturador a avaliação e validação da imunidade ou isenção
tributária podendo, inclusive, solicitar documentos adicionais à comprovação de
mencionada situação jurídica tributária. Desta forma, enquanto pendente o processo de
avaliação, não poderá ser imputada qualquer responsabilidade pelo não pagamento
conforme os termos da Escritura de Emissão.
(xxvi)
Direito ao Recebimento dos Pagamentos: Farão jus aos pagamentos das
Debêntures aqueles que forem Debenturistas da Primeira Série ao final do Dia Útil
imediatamente anterior à respectiva Data de Pagamento da Remuneração.
(xxvii)
Aquisição Facultativa: A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir
no mercado Debêntures, de acordo com os procedimentos estabelecidos na
regulamentação aplicável, observados os termos do artigo 13 da Instrução CVM 476 e o
disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures
objeto deste procedimento poderão (i) ser canceladas; (ii) permanecer em tesouraria da
Emissora; ou (iii) ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela
Emissora para permanência em tesouraria, nos termos deste item, se e quando
recolocadas no mercado, farão jus à mesma remuneração das demais Debêntures.
(xxviii)
Resgate Antecipado Facultativo Total: A Companhia poderá realizar, a seu
exclusivo critério, a partir do 6º mês a contar da Data de Emissão, ou seja, a partir de 16
de junho de 2018, o resgate antecipado da totalidade das Debêntures de uma ou de todas
as Séries (“Resgate Antecipado Facultativo”). O Resgate Antecipado Facultativo
ocorrerá mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração
das Debêntures da respectiva Série, calculados pro rata temporis desde a Data de
Integralização ou da última Data de Pagamento da Remuneração, conforme o caso, até a
data do efetivo resgate, acrescido de prêmio equivalente a 0,20% (vinte centésimos por
cento) ao ano, pelo Prazo Remanescente (conforme definido na Escritura de Emissão), a
ser pago aos Debenturistas da respectiva Série, conforme procedimento adotado pela B3
para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3, calculado de acordo com a

fórmula a ser estabelecida na Escritura de Emissão e observado os demais termos e
condições também previstos na Escritura de Emissão.
(xxix)
Oferta de Resgate Antecipado Total: A Emissora poderá realizar oferta de
resgate antecipado total das Debêntures da respectiva Série (“Oferta de Resgate
Antecipado Total”), endereçada a todos os Debenturistas da respectiva Série, sem
distinção, sendo assegurado a todos os Debenturistas da respectiva Série igualdade de
condições para aceitar o resgate das Debêntures de sua titularidade, de acordo com os
termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão. O valor da Oferta de
Resgate Antecipado Total devido pela Emissora será equivalente ao Valor Nominal
Unitário, acrescido da Remuneração da respectiva Série, calculada pro rata temporis
desde a Data de Integralização ou a Data de Pagamento de Remuneração das
Debêntures da respectiva Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do
efetivo resgate, acrescido de prêmio de resgate antecipado, caso exista, e demais
encargos devidos e não pagos até a data da Oferta de Resgate Antecipado Total e
observado os demais termos e condições também previstos na Escritura de Emissão.
(xxx)
Eventos de Vencimento Antecipado: o Agente Fiduciário deverá, nos
termos a serem previstos na Escritura de Emissão, considerar antecipadamente vencidas
e imediatamente exigíveis, independentemente de aviso, notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial, todas as obrigações da Companhia referentes às Debêntures e
exigirá da Companhia o pagamento do que for devidos, conforme termos a serem
previstos na Escritura de Emissão, na ocorrência das seguintes hipóteses: (a) eventos de
vencimento antecipado automáticos (“Eventos de Vencimento Antecipado
Automáticos”): (i) inadimplemento, pela Emissora, de qualquer obrigação pecuniária
prevista na Escritura de Emissão, não sanado no prazo de 2 (dois) Dias Úteis da data do
respectivo inadimplemento, sem prejuízo da aplicação dos Encargos Moratórios; (ii)
nulidade, revogação, rescisão, cancelamento ou declaração de invalidade, ineficácia ou
inexequibilidade total ou parcial de qualquer disposição da Escritura de Emissão; (iii)
liquidação, dissolução, intervenção ou extinção da Emissora e/ou de qualquer das
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Emissora, conforme definição de
controle constante nos artigos 116 e 243, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações
pela Emissora (“Controladas”), exceto para extinção de Controladas que representem,
de forma individual ou agregada, menos de 10% (dez por cento) da receita consolidada
ou do ativo consolidado da Emissora, com base nas então mais recentes demonstrações
financeiras consolidadas da Emissora; (iv) (a) decretação de falência da Emissora e/ou
de qualquer Controlada; (b) pedido de autofalência formulado pela Emissora e/ou por
qualquer Controlada; (c) pedido de falência da Emissora e/ou de qualquer Controlada,
formulado por terceiros, não elidido no prazo legal; ou (d) pedido de recuperação

judicial e/ou extrajudicial formulado pela Emissora e/ou por qualquer Controlada,
independentemente de deferimento do processamento da recuperação ou de sua
concessão pelo juiz competente do respectivo pedido; (v) transformação da forma
societária da Emissora de sociedade por ações para qualquer outro tipo societário, nos
termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações; (vi) vencimento
antecipado de quaisquer empréstimos, financiamentos ou operações de dívida ou
financeiras (“Dívida Financeira”) da Emissora e/ou de qualquer Controlada (ainda que
na condição de garantidora), em valor, individual ou agregado, igual ou superior a
R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), ou seu equivalente em outras moedas;
(vii) questionamento judicial pela Emissora e/ou por qualquer Controlada, da validade
ou exequibilidade da Escritura de Emissão, bem como de quaisquer das obrigações
estabelecidas na Escritura de Emissão; (viii) alteração ou transferência do controle,
direto ou indireto, da Emissora, exceto se: (a) previamente autorizado por Debenturistas
representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em Circulação; ou (b) a
Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., inscrita no CNPJ/MF nº 61.532.644/0001-15
(“Itaúsa”) permanecer, individualmente, titular da maioria das ações representativas do
capital social votante e total da Emissora; ou (c) a Itaúsa permanecer, cumulativamente
(I) parte de um grupo de acionistas vinculados por meio de acordo de acionistas e/ou de
voto, que seja titular, no mínimo, da maioria das ações representativas do capital social
votante e total da Companhia (“Bloco de Controle”); e (II) titular, no mínimo, de 50%
(cinqüenta por cento) das ações representativas do capital social votante e total da
Companhia pertencentes ao Bloco de Controle; (ix) cisão, fusão ou incorporação
(inclusive incorporação de ações) envolvendo a Emissora, exceto (a) se previamente
autorizado por Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das
Debêntures em Circulação; (b) se referida fusão ou incorporação (inclusive
incorporação de ações) for realizada entre sociedades pertencentes ao seu grupo
econômico ou entre sociedades em que a Emissora possua ou venha possuir contrato de
associação (joint ventures); ou (c) à cisão ocorrida da Alpargatas S.A.I.C. conforme fato
relevante publicado no site da CVM em 3 de novembro de 2015; (x) cessão ou qualquer
forma de transferência a terceiros, no todo ou em parte, pela Emissora, de qualquer de
suas obrigações nos termos da Escritura de Emissão, exceto se previamente autorizado
por Debenturistas representando 2/3 (dois terços) das Debêntures em Circulação; e (xi)
distribuição e/ou pagamento, pela Emissora, de dividendos, juros sobre o capital próprio
ou quaisquer outras distribuições de lucros, exceto pelos dividendos obrigatórios
previstos no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, nos termos do estatuto social
da Emissora vigente na Data de Emissão, caso (a) a Emissora esteja em mora com
qualquer de suas obrigações estabelecidas na Escritura de Emissão; (b) tenha ocorrido e

esteja vigente qualquer Evento de Vencimento Antecipado; ou (c) caso a Emissora
estiver descumprindo o seguinte índice financeiro com base nas demonstrações
financeiras completas consolidadas da Emissora relativas ao respectivo trimestre (ITRs)
e ao respectivo exercício social período encerrado, divulgadas regularmente pela
Emissora (“Índice Financeiro”) que será acompanhado trimestralmente pelo Agente
Fiduciário, sendo a primeira apuração do Índice Financeiro com base no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017: Dívida Líquida/EBITDA igual ou inferior a
3,00 vezes; (b) eventos de vencimento antecipado não automáticos (“Eventos de
Vencimento Antecipado Não Automáticos” e, em conjunto com os Eventos de
Vencimento Antecipado Automáticos, “Eventos de Vencimento Antecipado”): (i)
inadimplemento, pela Emissora, de qualquer obrigação não pecuniária prevista na
Escritura de Emissão, não sanado no prazo de 20 (vinte) dias contados da data do
respectivo inadimplemento, sendo que o prazo previsto neste inciso não se aplica às
obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo de cura específico ou para qualquer
dos demais Eventos de Vencimento Antecipado; (ii) caso qualquer uma das declarações
e garantias dadas pela Emissora na Escritura de Emissão não sejam, na data de sua
respectiva assinatura, verdadeiras, corretas, consistentes e suficientes em todos os seus
aspectos; (iii) redução de capital social da Emissora, exceto para a absorção de
prejuízos; (iv) alteração do objeto social da Emissora, conforme disposto em seu
estatuto social, vigente na Data de Emissão, que resulte em alteração de suas atividades
principais ou que agregue a essas atividades novos negócios que possam representar
desvios relevantes em relação às atividades atualmente desenvolvidas; (v) protesto de
títulos contra a Emissora e/ou qualquer Controlada (ainda que na condição de
garantidora), em valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$60.000.000,00
(sessenta milhões de reais), ou seu equivalente em outras moedas, exceto se, no prazo
legal, tiver sido validamente comprovado ao Agente Fiduciário que o(s) protesto(s)
foi(ram) (a) cancelado(s), pago(s) ou suspenso(s); ou (b) garantido(s) por garantias
aceitas em juízo; (vi) inadimplemento de quaisquer Dívidas Financeiras da Emissora
e/ou de qualquer Controlada (ainda que na condição de garantidora), em valor,
individual ou agregado, igual a R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), ou seu
equivalente em outras moedas, exceto se, no prazo previsto no respectivo contrato, ou,
em sua falta, no prazo de até 7 (sete) Dias Úteis contados da data de sua ocorrência, for
validamente comprovado ao Agente Fiduciário que a Dívida Financeira foi
integralmente quitada, renovada ou renegociada de modo a impedir sua exigibilidade,
nos termos acordados com o credor; (vii) descumprimento, pela Emissora e/ou por
qualquer Controlada, de qualquer decisão judicial transitada em julgado e/ou de
qualquer decisão arbitral não sujeita a recurso, em valor, individual ou agregado, igual

ou superior a R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), ou seu equivalente em
outras moedas; (viii) cessão, venda, alienação e/ou qualquer forma de transferência, pela
Emissora e/ou por qualquer Controlada, por qualquer meio, de forma gratuita ou
onerosa, de ativo(s) operacional(is) e não circulante(s), exceto: (a) pelas vendas no
curso normal de seus negócios, incluindo estoques; ou (b) por cessão, venda, alienação
e/ou transferência de ativo(s) realizada exclusivamente entre a Emissora e qualquer de
suas Controladas, desde que referida Controlada permaneça sob o controle da Emissora;
ou (c) por cessão, venda, alienação e/ou transferência de ativo(s) que não se enquadrem
nas alíneas (a) a (b) acima, cujo valor, individual ou agregado, seja igual ou inferior a
20% (vinte por cento) do ativo total da Emissora, com base nas então mais recentes
demonstrações financeiras consolidadas da Emissora; (ix) desapropriação, confisco ou
qualquer outro ato de qualquer entidade governamental de qualquer jurisdição que
resulte na perda, pela Emissora e/ou por qualquer Controlada, da propriedade e/ou da
posse, direta ou indireta, de ativo(s) cujo valor, individual ou agregado seja igual ou
superior a 10% (dez por cento) do ativo total da Emissora, com base na então mais
recente demonstração financeira consolidada da Emissora; (x) pedido de cancelamento
ou cancelamento do registro da Emissora como companhia emissora de valores
mobiliários categoria A perante a CVM; (xi) questionamento judicial, por qualquer
terceiro, da validade ou exequibilidade da Escritura de Emissão, bem como de quaisquer
das obrigações estabelecidas em referidos instrumentos, não sanado de forma definitiva
no prazo de até 20 (vinte) dias contados da data em que a Emissora tomar ciência do
ajuizamento de tal questionamento judicial.
(xxxi)
Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos com a Emissão serão
utilizados para gestão ordinária de seus negócios, conforme previsto em seu estatuto
social.
(xxxii)
Depósito para Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: As
Debêntures serão depositadas para (i) distribuição no mercado primário por meio do
MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado
pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, Segmento CETIP UTVM (“B3”), sendo a
distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (ii) negociação no mercado
secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”),
administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas
financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3.
(xxxiii)
Colocação das Debêntures: As Debêntures serão objeto de distribuição
pública com esforços restritos de distribuição, sob o regime de melhores esforços de
colocação, para o montante de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de
reais), com intermediação do Banco Itaú BBA S.A., instituição financeira integrante do

sistema brasileiro de distribuição de valores mobiliários responsável pela distribuição
das Debêntures (“Coordenador Líder”), nos termos do “Instrumento Particular de
Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos
de Distribuição, da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em
Ações, em 3 (Três) Séries, da Espécie Quirografária, da Alpargatas S.A.”, a ser
celebrado entre a Companhia e o Coordenador Líder (“Contrato de Colocação”).
(xxxiv)
Demais características e aprovação da Escritura de Emissão: As demais
características e condições da Emissão e das Debêntures serão aquelas especificadas na
Escritura de Emissão.
AUTORIZAÇÃO À DIRETORIA: Aprovada a autorização à Diretoria da Companhia praticar
todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias: (a) à
formalização e efetivação do Coordenador Líder, dos assessores legais e dos prestadores de
serviços necessários à implementação da Emissão e da Oferta Restrita, tais como B3, Agente
Fiduciário, entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos instrumentos
de contratação e eventuais alterações em aditamentos; (b) à formalização, efetivação e
administração das deliberações aqui descritas para a Emissão e a Oferta Restrita, bem como a
assinatura de todos e quaisquer instrumentos relacionados à Emissão e à Oferta Restrita,
inclusive aditamentos; e (c) ao estabelecimento de condições adicionais, praticando todos os
atos necessários e firmando todos os documentos requeridos para efetivação da deliberação
prevista no item I acima.
RATIFICAÇÃO DE ATOS JÁ PRATICADOS: Aprovada a ratificação de todos os atos já
praticados pela Diretoria da Companhia e procuradores bastante constituídos relacionados às
deliberações acima, à Emissão e à Oferta.

Todas as apresentações correlatas à pauta da presente Reunião encontram-se arquivadas na
Sede Social da Companhia.
Declaro ser o presente cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
São Paulo, 08 de dezembro de 2017.

Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração

