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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Os Senhores Acionistas da ALPARGATAS S.A. (“Companhia”) são convidados a se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), que se realizará em 22/04/2021, às
10:00h, de forma exclusivamente digital, nos termos da Instrução CVM 481/2009, conforme
alterada, a fim de:
Em Assembleia Geral Ordinária:
1. Tomar as contas dos administradores, apreciar, discutir e votar o Relatório da
Administração e Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores
Independentes e Parecer do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2020;
2. Aprovar as propostas de orçamento de capital para o ano de 2021 e da destinação do
saldo do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2020, conforme Proposta
da Administração registrada nas Demonstrações Financeiras, inclusive, ratificando a não
distribuição de dividendos, deliberadas pelo Conselho de Administração, "ad referendum"
da Assembleia Geral Ordinária
3. Fixar o número de membros do Conselho de Administração;
4. Eleger os membros do Conselho de Administração para o mandato de 1 (um) ano até a
Assembleia Geral Ordinária de 2022; e
5. Fixar a remuneração global anual da Administração.
Em Assembleia Geral Extraordinária:
1. Alterar o artigo 10, artigo 20, caput e parágrafo 3º, artigo 22 e artigo 26, caput e parágrafo
1º, todos do Estatuto Social da Companhia, conforme Proposta da Administração, para
atualizar (i) as formas de realização das Assembleias Gerais da Companhia, e (ii) as
nomenclaturas e atribuições dos cargos da Diretoria com designação específica, de
acordo com a nova estrutura corporativa da Companhia; e
2. Consolidar o Estatuto Social da Companhia em razão das alterações propostas.

Informações Gerais:
●
Participação na Assembleia Exclusivamente Digital e Representação: os Acionistas, seus
representantes legais ou procuradores, poderão participar da AGOE por meio de voto a distância
ou pessoalmente de forma exclusivamente digital, habilitando-se para participação na AGOE
enviando à Companhia de forma eletrônica a comprovação de poderes e extrato de titularidade
das ações, consoante Artigo 126 da Lei 6.404/76 e observando-se os procedimentos adiante
descritos.
Os documentos para habilitação e participação dos Senhores Acionistas ou respectivos
procuradores na AGOE, deverão ser enviados exclusivamente por meio eletrônico aos cuidados
de Elaine Zanão Lapetina para o e-mail assembleia@alpargatas.com.br, e deverão estar
identificados com o nome ou razão social completa do referido Acionista. O respectivo e-mail,
cujo conteúdo não poderá ultrapassar 50MB, deverá (i) indicar e fazer referência a apenas um
único acionista, e (ii) ser enviado à Companhia até às 17:00h do dia 19/04/2021.
A AGOE será realizada de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma “Zoom”. A
participação por meio da referida plataforma conjugará áudio e imagem, e os Acionistas que
optarem por participar desta forma deverão manter as suas câmeras ligadas durante o curso da
AGOE com o intuito de assegurar a autenticidade das comunicações. A Companhia informa que
a AGOE será gravada na íntegra, em cumprimento às determinações do Art. 21-C, §1º, II, da
Instrução CVM 481/2009, conforme alterada.
A solicitação de participação do Acionista na AGOE por meio da plataforma digital deverá ser
enviada à Companhia para o e-mail assembleia@alpargatas.com.br, em conjunto com os
respectivos documentos de identificação e representação do Acionista, até às 17:00h do dia
19/04/2021.
Tendo em vista a necessidade de adoção de medidas de segurança para participação remota
na AGOE, somente após recebida a solicitação e verificados os documentos de identificação e
representação do Acionista, a Companhia enviará, por e-mail, o link e senha de acesso para
participação do Acionista por meio da plataforma digital.
O link recebido conterá informações de acesso pessoais e não poderá ser compartilhado, sob
pena de responsabilização do Acionista. O Acionista que participar à distância poderá se
manifestar e, se desejar, exercer seus direitos de voto por meio da plataforma digital, sendo
considerado presente à AGOE e assinante da respectiva Ata, nos termos do Art. 21-V, III e
parágrafo primeiro da Instrução CVM 481/2009, conforme alterada.
A Companhia recomenda, ainda, que os Acionistas que solicitem sua participação por meio
eletrônico se familiarizem de modo prévio com o uso da plataforma digital, bem como garantam
a compatibilidade de seus dispositivos eletrônicos com a utilização da referida plataforma, por
vídeo e áudio. A Companhia também solicita que, no dia da AGOE, os Acionistas habilitados
acessem a plataforma com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário previsto para
início dos trabalhos, com o objetivo de permitir a validação de acesso e participação de todos os
Acionistas que a utilizem.
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A Companhia não se responsabilizará por qualquer problema operacional ou de conexão que o
Acionista venha a enfrentar, bem como por qualquer outro evento que possa dificultar ou
impossibilitar a sua participação na AGOE por meio da plataforma digital disponibilizada pela
Companhia. Caso surjam dúvidas relacionadas estritamente ao acesso ou uso da plataforma
digital,
os
Acionistas
poderão
contatar
auxílio
técnico
pelo
e-mail
assembleia@alpargatas.com.br. Os Acionistas deverão se utilizar do mesmo contato caso
tenham solicitado a participação na AGOE pela plataforma digital e não tenham recebido as
respectivas autorizações de acesso da Companhia até às 12:00h do dia 20/04/2021.
Os pedidos de participação na AGOE por meio da plataforma digital enviados fora do prazo acima
previsto serão desconsiderados pela Companhia.
●
Voto a Distância: os Acionistas que optarem por exercer seus direitos de voto a distância
deverão preencher o Boletim de Voto a Distância e enviá-lo até 16/04/2021 ao escriturador das
ações da Companhia ou diretamente à Companhia, conforme instruções contidas no próprio
Boletim.
O Acionista que tiver enviado o Boletim de Voto a Distância poderá se cadastrar para participar
na AGOE por meio da plataforma digital, desde que respeitados os requisitos de participação
presentes neste edital, ocasião em que (i) poderá simplesmente participar dos trabalhos da
AGOE; ou (ii) poderá participar dos trabalhos e exercer seu direito de voto na AGOE, situação
em que serão desconsideradas pela Companhia todas as instruções de voto anteriormente
enviadas por meio do Boletim.
●
Procuração: os Acionistas podem se fazer representar por procurador constituído por
instrumento público ou particular, há menos de 1 (um) ano, conferindo exclusivamente a acionista
maior e capaz, administrador da Companhia ou advogado, ou, ainda, por instituição financeira,
cabendo ao administrador de fundos de investimento representar os condôminos. Os Acionistas
pessoas jurídicas podem ser representados por meio de seus representantes legais ou
procuradores devidamente constituídos, de acordo com os seus atos constitutivos, não
precisando, nesse caso, o procurador ser acionista, administrador da Companhia ou advogado.
A Companhia não exigirá o reconhecimento de firma de documentos assinados no território
brasileiro ou a notarização, consularização/apostilamento ou tradução juramentada daqueles
assinados fora do país e que estejam em língua inglesa ou espanhola (para as demais línguas,
a tradução juramentada continuará sendo exigida).
É importante, contudo, que haja identificação clara do nome do signatário dos documentos
apresentados, para comprovação dos respectivos poderes.
●
Voto Múltiplo: os Acionistas interessados em requerer a adoção do processo de voto
múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração deverão representar, no mínimo
5% do capital votante, nos termos das Instruções CVM 165/1991 e 282/1998.
●
Eleição em separado: os Acionistas não controladores detentores de ações ordinárias e
preferenciais poderão eleger, em votação em separado, membros para o Conselho de
Administração, desde que observadas as condições previstas no Artigo 141 da Lei 6.404/76,
sendo
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que somente serão computados os votos relativos às ações detidas pelos Acionistas que
comprovarem a titularidade ininterrupta da participação acionária desde 22/01/2021.
●
Documentos e Informações: os documentos legais e as informações adicionais
necessários para a análise e exercício do direito de voto encontram-se disponíveis na sede da
Companhia, e nos websites de relações com investidores da Companhia (ri.alpargatas.com.br),
da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).

São Paulo, 19 de março de 2021
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Pedro Moreira Salles
Presidente
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