ALPARGATAS S.A.
Companhia Aberta
C.N.P.J. nº 61.079.117/0001-05
NIRE 35.300.025.270
FATO RELEVANTE

A Alpargatas S.A. (“Alpargatas” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM
358/02, comunica aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que, em 12 de julho de 2017,
seu acionista controlador, a J&F Investimentos S.A. (“J&F Investimentos”) enviou comunicação
para a Companhia informando que a J&F Investimentos e a ITAÚSA – INVESTIMENTOS ITAÚ
S.A. (“ITAÚSA”), a CAMBUHY INVESTIMENTOS LTDA. (“Cambuhy”) e a BRASIL WARRANT
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E EMPRESAS S.A. (“BW” e, em conjunto com ITAÚSA e
Cambuhy, “Compradores”) assinaram Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças
(“Contrato”) para aquisição do controle acionário da Alpargatas pelos Compradores
(“Operação”), nos termos abaixo:
1) Adquirentes: ITAÚSA – INVESTIMENTOS ITAÚ S.A., sociedade por ações de capital aberto
devidamente organizada e validamente existente sob as leis do Brasil, com sede na Praça
Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.532.644/0001-15; CAMBUHY INVESTIMENTOS
LTDA., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Amauri, nº 255, 6º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.127.491/0001-40; e BRASIL
WARRANT ADMINISTRAÇÃO DE BENS E EMPRESAS S.A., companhia com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4440, 16º andar,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.744.277/0001-88.
2) Alienante: J&F INVESTIMENTOS S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na
Avenida Marginal Direita do Tietê, n.º 500, bloco I, 1º andar – A, Vila Jaguara, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.350.763/0001-62.
3) Preço de Aquisição: Total de R$ 3.500.000.000,00, (três bilhões e quinhentos milhões de
reais) sendo R$ 14,25 (quatorze reais e vinte e cinco centavos) o valor atribuído por ação
ordinária e R$ 11,40 (onze reais e quarenta centavos) por ação preferencial, alienadas pela J&F
Investimentos.
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A forma de pagamento do preço será à vista, em moeda corrente nacional, na data do
fechamento. O fechamento da Operação está sujeito à condição suspensiva de obtenção da
aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e eventuais outras
autoridades concorrenciais competentes, bem como às condições resolutivas de (i) lançamento
de uma Oferta Pública de Aquisição de Ações pelos Compradores em cumprimento ao disposto
no artigo 254-A da Lei nº 6.404/76; e (ii) aprovações societárias da alienante.
4) Objetivo da Aquisição pelos Compradores: Os Compradores declararam que o objetivo da
Operação é a diversificação dos seus portfólios de negócios investidos.
5) Ações Adquiridas: 207.246.069 (duzentas e sete milhões, duzentas e quarenta e seis mil,
sessenta e nove) ações ordinárias e de 47.937.043 (quarenta e sete milhões, novecentas e trinta
e sete mil, quarenta e três) ações preferenciais emitidas pela Alpargatas, representando, nesta
data: 85,78% do capital social votante; 20,95% das ações preferenciais emitidas pela Companhia
e 54,24% do capital social total da Alpargatas. A Operação envolve a aquisição da totalidade das
ações de emissão da Alpargatas detidas pela J&F Investimentos.
6) Outras Informações Relevantes: A J&F Investimentos contou com assessoria financeira
exclusiva do Bradesco BBI e assessoria jurídica do Bichara Advogados na Operação.
São Paulo, 12 de julho de 2017.
Fabio Leite de Souza
Diretor de Administração e Finanças, Relações com Investidores e Estratégia
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