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

Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 22
de fevereiro de 2019 às 10:00 horas.
Da ata da reunião do Conselho de Administração em epígrafe, realizada no dia 22 de
fevereiro de 2019, às 10:00 horas, na Sede da Companhia, na Av. Dr. Cardoso de Melo,
1336, 14º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, com a presença dos seguintes membros, por
teleconferência: Pedro Moreira Salles (Presidente do Conselho de Administração), Alfredo
Egydio Setubal, Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond, Marcelo Pereira Lopes de
Medeiros e Silvio Tini de Araújo. Nesta reunião foram discutidos diversos assuntos,
conforme registrado a seguir:
VII – PLANO DE AÇÕES RESTRITAS: Foi aprovado, por decisão unânime dos
Conselheiros, um Plano de Ações Restritas da Companhia apresentado pelo Coordenador
do Comitê de Gente, mediante concessão de até 3.000.000 (três milhões) de ações,
conforme proposta arquivada na Sede da Companhia. Tal matéria será submetida à
aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Extraordinária.
VIII – AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE BONIFICAÇÃO DE AÇÕES: Os
Senhores Conselheiros aprovaram a proposta da Diretoria para aumentar o capital social da
Companhia em R$ 851.502.769,03 (oitocentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e
dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e três centavos) mediante a utilização do valor
destinado como Reserva de Incentivo Fiscal de 2008 a 2015 (parcial), com a emissão de
117.612.445 novas ações, sendo 60.402.138 ações ordinárias e 57.210.307 ações
preferenciais, incluídas as ações em tesouraria. A bonificação ocorrerá na proporção de 25
ações para cada 100 ações possuídas em 20 de março de 2019, sendo o custo atribuído às
ações bonificadas de R$ 7,239904 por ação. As ações que não puderem ser atribuídas por
inteiro a cada acionista terão tratamento previsto no artigo 169, parágrafo 3°, da Lei das
S.A. Tal matéria será submetida à aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral
Extraordinária.
IX – PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A SER
APRESENTADA À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Os Senhores
Conselheiros aprovaram e decidiram submeter à apreciação dos senhores acionistas, que se
reunirão em Assembleia Geral Extraordinária, a ser futuramente convocada, as seguintes
matérias:
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1.

Aprovação da proposta de aumento do capital social da Companhia, e consequente
alteração do artigo 5° de seu Estatuto Social, em R$ 851.502.769,03 (oitocentos e
cinquenta e um milhões, quinhentos e dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e três
centavos) mediante a utilização do valor destinado como Reserva de Incentivo Fiscal
de 2008 a 2015 (parcial), com a emissão de 117.612.445 novas ações, sendo
60.402.138 ações ordinárias e 57.210.307 ações preferenciais, incluídas as ações em
tesouraria. A bonificação ocorrerá na proporção de 25 ações para cada 100 ações
possuídas em 20 de março de 2019, sendo o custo atribuído às ações bonificadas de R$
7.239904 por ação. 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;

2.

Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que versa sobre capital social
e limite de seu aumento, em decorrência do aumento de capital social mediante
bonificação de ações mencionada no item 2 acima;

3.

Consolidação do Estatuto Social da Companhia; e

4.

Aprovação do Plano de Ações Restritas da Companhia.

X – CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Os
Senhores Conselheiros decidiram pela convocação para realização da Assembleia Geral
Extraordinária no dia 20 de março de 2019, às 10:00 horas, em local a ser indicado no
Edital de Convocação. Por decisão unânime dos Conselheiros, foram aprovadas as matérias
colocadas em votação, autorizando-se a publicação e apresentação às Assembleias Gerais
da proposta do Conselho de Administração. Ficam autorizados todos os departamentos da
Companhia envolvidos a tomarem todas e quaisquer providências necessárias à
implementação de tais deliberações.

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, 22 de fevereiro de 2019.

Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração
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