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FATO RELEVANTE

A Alpargatas S.A. (“Alpargatas”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM 358/02,
comunica aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que celebrou, na data de hoje, com um
grupo de investidores liderados pelo Sr. Carlos Roberto Wizard Martins (“Compradores”): (a)
Contrato de Compra e Venda para alienação de 100% da unidade de negócio que compreenderá a
totalidade das operações relacionadas às marcas (i) “Topper” no Brasil e (ii) “Rainha” no Brasil e
no mundo (“Operação Brasil”), (b) Acordo de Compra e Venda para alienação de 20% da unidade
de negócio que compreenderá a totalidade das operações relacionadas à marca “Topper” na
Argentina e no mundo (exceto Estados Unidos e China) (“Negócio Topper Argentina”),
atualmente desenvolvida por sua subsidiária Alpargatas S.A.I.C. (“Operação Argentina”), e (c)
Acordo de Licenciamento de Uso de Marca com a Alpargatas para que os Compradores possam
utilizar a marca Topper por período de até 15 anos, nos Estados Unidos e China (“Licenciamento”
e, conjuntamente com a Operação Brasil e a Operação Argentina, as “Operações”).
Esclarece-se que: (i) na Operação Brasil não estão incluídos ativos industriais ou quaisquer outros
ativos que não estejam relacionados à operação das marcas mencionadas, e (ii) na Operação
Argentina estão incluídos todos os ativos, industriais ou não, necessários ao Negócio Topper
Argentina.
Os fechamentos das Operações ocorrerão em datas distintas e estão sujeitos ao cumprimento de
determinadas condições precedentes, incluindo a segregação de tais unidades de negócios em
novas sociedades, e apenas acontecerão após o cumprimento destas, sendo que, no caso da
Operação Brasil, dever-se-á obter aprovação junto ao Sistema Brasileiro de Direito da
Concorrência. O fechamento da Operação Argentina está condicionado ao fechamento da
Operação Brasil.
O preço de compra da Operação Brasil é de R$48.689.000,00, ajustado pela variação do capital de
giro e endividamento líquido, e será pago em duas parcelas, sendo a primeira na data do
respectivo fechamento e a segunda, 90 dias após tal data.
O preço de compra da Operação Argentina será equivalente à participação alienada de 20%
multiplicada por 6,5 vezes o EBITDA efetivo do Negócio Topper Argentina no exercício fiscal
encerrado em 31.12.2015, ajustado pelo valor da dívida líquida na data do respectivo fechamento.
A Alpargatas voltará aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral notificando novos
desdobramentos destas Operações.

Maiores informações sobre estas operações poderão ser encontradas no website de Relações com
Investidores da Alpargatas –http:// ri.alpargatas.com.br.

São Paulo, 03 de novembro de 2015.

Fabio Leite de Souza
Diretor de Administração e Finanças, Relações com Investidores e Estratégia

