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A Administração da Alpargatas S.A. (“Companhia” ou “Alpargatas”), em
atendimento ao disposto nas Instruções CVM 358/02 e 319/99, vem a público
divulgar que será submetida para deliberação dos acionistas da Companhia e da CBS
S.A. – Companhia Brasileira de Sandálias (“CBS”), subsidiária integral da
Companhia, proposta de incorporação da CBS pela Alpargatas, pelo seu valor
patrimonial contábil, sem a emissão de novas ações ordinárias e/ou preferenciais da
Alpargatas (“Incorporação”). A Incorporação será realizada, nos termos dos artigos
224 a 227 da Lei das S.A., de acordo com os termos e condições estabelecidos no
“Protocolo e Justificação da Incorporação da CBS – Companhia Brasileira de
Sandálias pela Alpargatas S.A.”, celebrado por ambas as companhias na presente
data (“Protocolo”).
Tendo em vista que a CBS é e será, na data da Incorporação, caso aprovada,
subsidiária integral da Alpargatas, concluiu-se que a incorporação do patrimônio
líquido da CBS pela Alpargatas simplificará a estrutura societária e otimizará os
resultados dos negócios e operações desenvolvidos pelas companhias, na medida em
que tal operação propiciará uma diminuição de custos operacionais e uma
administração mais eficiente, atendendo aos interesses de seus acionistas, além de
promover maior eficácia e sinergia das atividades da Companhia e CBS, havendo,
ainda, uma maior eficiência fiscal e redução de custos para a Alpargatas
A Incorporação será aprovada previamente em Assembleia Geral Extraordinária da
CBS e, posteriormente, será levada à discussão e aprovação pelos acionistas da
Companhia em Assembleia Geral Extraordinária.
Os administradores da Alpargatas nomearam, ad referendum da Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia, a empresa especializada Ernst Young Auditores
Independentes S.S, para avaliar, a valor contábil, o patrimônio líquido da CBS a ser
vertido para a Alpargatas em decorrência da Incorporação. O critério utilizado para

avaliação do patrimônio líquido da CBS a ser incorporado pela Alpargatas foi o valor
do patrimônio líquido contábil, com base nos elementos constantes do balanço
patrimonial da CBS, levantado na data-base de 31 de outubro de 2014.
Uma vez que a CBS é subsidiária integral da Companhia, não há razão para se
determinar o valor de reembolso para o direito de recesso de acionistas dissidentes.
Da mesma forma, não se justifica, nesse caso, a elaboração de laudo de avaliação
com base no valor do patrimônio líquido da CBS a preço de mercado, de laudo de
avaliação comparativo e das demonstrações financeiras auditadas, conforme disposto
no artigo 264 da Lei nº 6.404/76 e Instrução CVM 319/99. Nesse sentido, foi
formulado pela Companhia e pela CBS pedido de dispensa desses requisitos
previstos no artigo 264 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM 319/99, o qual foi
devidamente aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM em 11 de
setembro de 2014, por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/Nº 259/2014.
Estima-se que os custos da Incorporação serão em torno de R$ 3.000.000,00 (três
milhões de reais), estes relativos a serviços prestados para elaboração do laudo de
avaliação, publicações legais, arquivamento dos atos societários na Junta Comercial,
adequação de sistemas de informática, obtenção de licenças de softwares e outras
despesas que se façam necessárias.
Os membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração da Companhia,
respectivamente em 13 de janeiro de 2015 e 15 de janeiro de 2015, manifestaram-se
favoravelmente à Incorporação, nos termos do Protocolo, e aprovaram a convocação
da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.
A Ernst Young Auditores Independentes S.S declarou, em sua avaliação, que (i) de
acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, não tem conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto,
tampouco de qualquer outra circunstância que represente conflito de interesses em
relação aos serviços que foram por ela prestados; e (ii) não tem conhecimento de
nenhuma ação do controlador ou dos administradores da Companhia com objetivo de
direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos que tenham ou possam ter
comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens,
documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das respectivas
conclusões.

Em cumprimento ao disposto no artigo 2º, XVII, da Instrução CVM 319/99, as
informações relativas ao avaliador da Companhia, nos termos do Artigo 21 da
Instrução CVM 481, a cópia do Protocolo, nos termos do artigo 3º da Instrução
CVM 319/99 e a cópia do Laudo de Avaliação, nos termos do Artigo 4º da Instrução
CVM 319/99, estarão à disposição dos acionistas da Companhia, a partir desta data,
e poderão ser consultados na sede social da Companhia, bem como no sistema IPE
mantido pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), e na
BM&F Bovespa S.A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(www.bmfbovespa.com.br).
São Paulo, 15 de janeiro de 2015.
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