PROFIT ALLOCATION POLICY
1. PURPOSE
1.1 This Policy aims to guide the conduct of the management of Alpargatas S.A.
(“Corporation”) regarding the distribution of profits and payment of dividends and/or
interest on equity, clarifying the criteria and guidelines to stockholders and other
stakeholders that guide them.
1.2 This Policy is based on: (i) the Federal Law No. 6,404, of November 15, 1976
(Brazilian Corporation Law – “LSA”); (ii) the rules issued by the Brazilian Securities
Commission (“CVM”); (iii) the practices recommended by the Brazilian Code of
Corporate Governance – Publicly-held Corporations (“CBGC”); and (iv) the
Corporation’s By-laws.
2. DUTIES
2.1 This Policy applies to all managers and stockholders of the Corporation.
3. RESPONSIBILITIES
3.1 The Executive Board is responsible for preparing and submitting to the appreciation
of the Board of Directors and the Supervisory Board, when constituted, the financial
statements for the fiscal year and the proposal for the allocation of net profit for the prior
fiscal year.
3.2 The Board of Directors is responsible for approving and submitting to the General
Meeting the proposal for the allocation of net profit for the prior fiscal year, as well as
declaring the distribution of interim dividends and/or interest on equity, based on profit
ascertained in interim balance sheets, pursuant to current legislation and the By-laws.
3.3 The General Meeting is the competent body to resolve, in accordance with the
proposal presented by the Corporation’s Board of Directors, on the allocation of net
profit for the fiscal year and the distribution of dividends.

4. CALCULATION OF PROFIT
4.1 The fiscal year begins in January 1st and ends in December 31st of each year, the
base date on which the financial statements corresponding to the fiscal year will be
prepared and the respective profit computed, in compliance with the legal provisions.
4.2 The accumulated losses, if any, and the provision for profit tax will be deducted from
the profit for the year.
(i) The Board of Directors may propose to the General Meeting the managers’
profit-sharing for the year, which may not exceed their annual remuneration or
0.1 (one tenth) of the remaining profits after the deductions provided for in item
4.2 above, whichever limit is smaller.
(ii) Subject to the limits referred to in this item, the managers’ profit-sharing for
the year and its distribution will be established by the Board of Directors.

5. ALLOCATION OF PROFIT
5.1 The Board of Directors will propose to the Annual General Meeting the allocation of
net profit for the year, allocating, obligatorily, five percent (5%) to the legal reserve, until
reaching the maximum limit provided for in law, allocating also the portion necessary for
the reserve for contingencies, when the circumstances so recommend.
(i) After legal deductions and investment subsidy reserve, at least twenty-five
percent (25%) of the remaining profit will be allocated to the payment of minimum
mandatory dividends to stockholders, which may be paid in the form of interest
on equity in accordance with the applicable legislation.
(ii) Upon proposal of the Board of Directors, the General Meeting may resolve on
the allocation of funds to the Special Reserve, in order to ensure: (a) financial
funds for the operation of the Corporation; (b) funds for payment of dividends,
including in the form of interest on equity or its advances; and (c) the exercise of
preemptive rights in the subscription of capital increases in the subsidiaries; such
Special Reserve is formed by up to the entire remaining portion of net profit for
the year adjusted, pursuant to article 202 of the Brazilian Corporation Law, after
legal deductions and payment of minimum mandatory dividends provided for in
item (i) above, not exceeding ninety-five percent (95%) of the capital stock.
(iii) The balance of the profit reserves, added to the legal reserve, except for
contingencies, tax incentives and unrealized profits, may not exceed the capital
stock. Upon reaching this limit, based on a proposal to be made by the Board of
Directors, the General Meeting will resolve on the application of the exceeding
portion in the capitalization or distribution of dividends to stockholders.
5.2 Under the By-laws, the Board of Directors may:
(i) declare advance installments of the annual dividend and/or payment of interest
on equity, based on extraordinary balance sheets prepared at June 30 and
September 30 of each year, as provided for in Article 30 of the Corporation’s Bylaws, establishing the payment terms.
(ii) without prejudice to the provisions of item (i) above, make the distribution of
dividends and/or interest on equity based on the profit computed in other
extraordinary balance sheets, prepared at any time, subject to the provisions of
article 204, § 1 of the Brazilian Corporation Law, defining the payment terms.
5.2.1. Interim dividends and interest on equity paid to stockholders will be
imputed, net of withholding profit tax, to the amount of the mandatory annual dividend
established in § 1 of Article 30 of the Corporation’s By-laws.
6. PAYMENT OF DIVIDENDS AND INTEREST ON EQUITY
6.1 The dividend will not be mandatory in the fiscal year in which the Board of Directors
deems it incompatible with the Corporation’s financial situation, subject to the provisions
of article 202, paragraph 4 of the Brazilian Corporation Law. In the case provided for in
this item, the managers will not be entitled to statutory profit-sharing.

6.2 The dividend for each year may be paid in advance in four or more quarterly
installments or at shorter intervals, on account of the profit for the year, retained earnings
or profit reserves, subject to the provisions of §§ 1 and 2 of article 204 of the Brazilian
Corporation Law or in the form of interest on equity under applicable law.
(i) Prepayments of dividends and/or payment of interest on equity will be declared
by the Board of Directors, and will be backed by the latest quarterly and year-end
balance sheets, as applicable.
(ii) The dividend and/or interest on equity will be paid within no more than sixty
(60) days from the date of the meeting of the Board of Directors or the General
Meeting that declares it.
(iii) The General Meeting may extend the term provided for in item (ii) above, but
the payment of the dividend and/or interest on equity must always be made within
the year in which it is declared.
6.3 Tax incentives are allocated for investment subsidy reserve, pursuant to article 30 of
Law 12,973/2014. Resolving on the allocation of these incentives as payment of
earnings, the Corporation shall submit them to taxation.
6.4 The Corporation will issue a Notice to Stockholders indicating the date of payment of
dividends and interest on equity, as well as the procedures for receiving the respective
amounts.

7. PERIOD OF EXPIRATION OF THE RIGHT TO DIVIDENDS
7.1 The term for stockholders to claim the payment of dividends or payments of interest
on equity related to their stocks expires in three (3) years, counted from the date on
which said dividends or interest on equity were made available to them by the
Corporation. After expiry of this period, the amount of unclaimed dividends or interest on
equity will revert for the benefit of the Corporation, pursuant to article 287, item II, letter
“a”, of the Brazilian Corporation Law.

8. FINAL PROVISIONS
8.1 The Corporation also reserves the right, at any time, to review, modify, change or
revoke this Policy, especially in the case of any essential or relevant change in the laws
or regulations applicable to the Corporation.
8.2 Any matters not expressly dealt with herein will be decided by the Corporation’s
Board of Directors.
8.3 This Policy was approved by the Corporation’s Board of Directors on June 30, 2021,
and it will become effective as of the date of its approval and will be valid for an indefinite
period of time.

POLÍTICA DE DESTINAÇÃO DE RESULTADOS

1. OBJETIVO
1.3
Esta Política objetiva orientar a conduta da administração da Alpargatas S.A.
(“Companhia”) a respeito da distribuição de lucros e pagamento de dividendos e/ou de
juros sobre capital próprio, esclarecendo, aos acionistas e demais partes interessadas,
os critérios e as diretrizes que as norteiam.
1.4
Esta Política tem como referências: (i) a Lei Federal nº 6.404, de 15 de novembro
de 1976 (Lei das Sociedades Anônimas – “LSA”); (ii) as normas emitidas pela Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”): (iii) as práticas recomendadas pelo Código Brasileiro de
Governança Corporativa – Companhias Abertas (“CBGC”); e (iv) o Estatuto Social da
Companhia.
2. ATRIBUIÇÃO
2.1 A presente Política se aplica a todos administradores e acionistas da Companhia.
3. COMPETÊNCIA
3.1 Compete à Diretoria elaborar e submeter à apreciação do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal, quando instalado, as demonstrações financeiras
do exercício e a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social
anterior.
3.2 Compete ao Conselho de Administração aprovar e submeter à Assembleia Geral a
proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social anterior, bem como
declarar a distribuição de dividendos intermediários e/ou de juros sobre capital próprio,
com base em resultados apurados em balanços intermediários, nos termos da
legislação vigente e do Estatuto Social.
3.3 A Assembleia Geral é o órgão competente para deliberar, de acordo com a proposta
apresentada pelo Conselho de Administração da Companhia, sobre a destinação do
lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos.

4. APURAÇÃO DE RESULTADOS
4.1 O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de
cada ano, data base em relação à qual serão levantadas as demonstrações financeiras
correspondentes ao exercício social e apurado o respectivo resultado, com observância
das disposições legais.
4.2 Do resultado do exercício, serão deduzidos os prejuízos acumulados, quando
existentes, e a provisão para imposto de renda.
(i) O Conselho de Administração poderá propor à Assembleia Geral a
participação dos administradores no lucro do exercício, a qual não poderá
ultrapassar a sua remuneração anual nem a 0,1 (um décimo) dos lucros
remanescentes após as deduções previstas no item 4.2, acima, prevalecendo o
limite que for menor.

(ii) Respeitados os limites referidos neste item, a participação global dos
administradores no lucro do exercício e sua distribuição serão estabelecidas pelo
Conselho de Administração.
5. DESTINAÇÃO DE RESULTADO
5.1 O Conselho de Administração proporá à Assembleia Geral Ordinária o destino a ser
dado ao lucro líquido do exercício, destinando-se, obrigatoriamente, 5% (cinco por
cento) para integrar a reserva legal, até atingir o limite máximo previsto na lei,
destinando-se também a parcela necessária para a constituição da reserva para
contingências, quando as circunstâncias assim o recomendarem.
(i) Do lucro remanescente, após deduções legais e das reservas de subvenção
de investimentos, 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, serão destinados ao
pagamento do dividendo mínimo obrigatório dos acionistas, podendo ser pagos
na forma de juros sobre capital próprio nos termos da legislação aplicável.
(ii) Por proposta do Conselho de Administração, a Assembleia Geral poderá
deliberar a destinação de recursos para a Reserva Especial, que terá por
finalidade garantir: (a) meios financeiros para a operação da Companhia; (b)
recursos para pagamento de dividendos, inclusive na forma de juros sobre o
capital próprio ou suas antecipações; e (c) o exercício do direito preferencial de
subscrição em aumentos de capital nas empresas participadas; sendo tal
Reserva Especial formada por até a totalidade da parcela remanescente do lucro
líquido do exercício ajustado na forma do artigo 202 da LSA que remanescer
após as deduções legais e pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto
no item (i), acima, não podendo exceder 95% (noventa e cinco por cento) do
capital social.
(iii) O saldo das reservas de lucros, somado ao da reserva legal, exceto as para
contingências, de incentivos fiscais e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar
o capital social. Atingindo esse limite, com base em proposta a ser feita pelo
Conselho de Administração, a Assembleia Geral deliberará sobre aplicação do
excesso na capitalização ou na distribuição de dividendos aos acionistas.
5.2 Nos termos do Estatuto Social, o Conselho de Administração poderá:
(i) Declarar parcelas de antecipação do dividendo anual e/ou o pagamento de
juros sobre capital próprio, com base em balanços extraordinários levantados em
30 de junho e 30 de setembro de cada ano, conforme previsto no Artigo 30 do
Estatuto Social da Companhia, fixando as condições de pagamento.
(ii) Sem prejuízo do disposto no item (i) acima, efetuar a distribuição de
dividendos e/ou de juros sobre capital próprio com base nos resultados apurados
em outros balanços extraordinários, levantados a qualquer tempo, observandose o disposto no § 1º do artigo 204 da LSA, definindo as condições de
pagamento.
5.2.1. Os dividendos intermediários e os juros sobre capital próprio
eventualmente pagos aos acionistas serão imputados, líquidos do imposto de renda na
fonte, ao valor do dividendo anual obrigatório estabelecido no § 1º do Artigo 30 do
Estatuto Social da Companhia.

6. PAGAMENTO DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
6.1 O dividendo não será obrigatório no exercício social em que o Conselho de
Administração o julgar incompatível com a situação financeira da Companhia,
observado o que dispõe o §4º do artigo 202 da LSA. No caso previsto neste item, os
administradores não terão direito a participação estatutária nos lucros.
6.2 O dividendo de cada exercício poderá ser pago antecipadamente em quatro ou mais
parcelas trimestrais ou em intervalos menores, por conta do resultado do exercício, de
lucros acumulados ou de reservas de lucros, observado o disposto nos § § 1º e 2º do
art. 204 da LSA ou na forma de juros sobre capital próprio nos termos da legislação
aplicável.
(i) As antecipações de dividendos e/ou pagamento de juros sobre capital próprio
serão declaradas pelo Conselho de Administração, e serão lastreadas nos
últimos balanços trimestrais e de encerramento do exercício, conforme o caso.
(ii) O dividendo e/ou os juros sobre capital próprio serão pagos no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias a contar da data da reunião do Conselho de Administração
ou da Assembleia Geral que o declarar.
(iii) A Assembleia Geral poderá estender o prazo previsto no item (ii) acima, mas
o pagamento do dividendo e/ou juros sobre capital próprio deverá ser sempre
efetuado dentro do exercício em que for declarado.
6.3 Os incentivos fiscais são destinados para reserva de subvenção de investimentos,
conforme o artigo 30 da Lei nº 12.973/2014. Deliberando-se pela destinação destes
incentivos como pagamento de proventos, a Companhia deverá submetê-los à
tributação.
6.4 A Companhia divulgará Aviso aos Acionistas indicando a data do pagamento dos
dividendos e juros sobre capital próprio, bem como os procedimentos para recebimento
dos respectivos valores.
7. PRESCRIÇÃO DO DIREITO AOS DIVIDENDOS
7.1 O prazo para os acionistas reclamarem o pagamento de dividendos ou pagamentos
de juros sobre capital próprio referentes às suas ações prescreve em 3 (três) anos,
contados da data em que referidos dividendos ou juros sobre capital próprio tenham
sido a eles disponibilizados pela Companhia. Após expirado este prazo, o valor dos
dividendos ou juros sobre capital próprio não reclamados reverterão em favor da
Companhia, nos termos do artigo 287, inciso II, alínea “a”, da LSA.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 A Companhia também se reserva ao direito, a qualquer momento, de revisar,
modificar, alterar ou revogar esta Política, especialmente no caso de qualquer alteração
essencial ou relevante nas leis ou nos regulamentos aplicáveis à Companhia.
8.2 Os casos omissos serão decididos pelo Conselho de Administração da Companhia.

8.3 A presente Política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em
30 de junho de 2021, entrando em vigor na data de sua aprovação e vigorando por prazo
indeterminado.

