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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Os Senhores Acionistas da Alpargatas S.A. (“Companhia”) são convidados a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), que se realizará, em primeira convocação, no dia
15/10/2019, às 16:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas,
14.261, Ala A, 10º andar, São Paulo, SP, CEP 04794-000, a fim de:
1. Aprovar o Plano de Ações Restritas da Companhia; e
2. Aprovar o Plano de Outorga de Ações (Programa de Matching).
Instruções Gerais:
•
Participação e Representação: os Acionistas, seus representantes legais ou procuradores
poderão participar da AGE presencialmente, munidos de documento de identidade, comprovação de
poderes e extrato de titularidade das ações, consoante Artigo 126 da Lei 6.404/76. De modo a dar
celeridade aos trabalhos da AGE, os documentos de representação e eventual declaração de voto
podem ser enviados antecipadamente para Maria José De Martini, na Avenida das Nações Unidas,
nº 14.261, Ala A, 10° andar, CEP 04794-000, São Paulo, SP. Os Acionistas que comparecerem à
AGE munidos dos documentos exigidos poderão participar e votar, ainda que tenham deixado de
depositá-los previamente;
•
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 exige o
reconhecimento de firma em procurações, bem como a notarização, consularização e tradução
juramentada no caso de procurações outorgadas no exterior;
•
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, 27 de setembro de 2019.
Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração

