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”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM 358/02,
comunica aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que, em 22 de novembro de 2015, seu
acionista controlador, a Camargo Corrêa S.A. (“CCSA”), e a J&F Investimentos S.A. (“J&F”),
enviaram comunicação conjunta para a Companhia informando que a CCSA e a J&F assinaram
um Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias (“Contrato”) para aquisição do
controle societário da Alpargatas pela J&F (“Operação”), nos termos abaixo:
1) Adquirente: J&F Investimentos S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na
cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, n.º 500, bloco I,
1º andar – A, Vila Jaguara, e inscrita no CNPJ sob o n.° 00.350.763/0001-62.
2) Alienante: Camargo Corrêa S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na cidade
de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, 27º andar,
Torre Norte, e inscrita no CNPJ sob nº 01.098.905/0001-09.
3) Preço de Aquisição: Total de R$ 2.667.344.712,40, sendo R$ 12,85 o valor atribuído por
ação, seja ordinária ou preferencial, alienada pela CCSA, sujeito a ajustes em razão de
distribuição de proventos (dividendos e juros sobre capital próprio) a partir desta data, bem como
remuneração pela variação do CDI caso o fechamento da Operação não ocorra em até 60 dias da
data de assinatura do Contrato. 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 à condição resolutiva de
lançamento de uma Oferta Pública de Aquisição de Ações pela J&F em cumprimento ao disposto
no artigo 254-A da Lei nº 6.404/76.
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4) Objetivo da Aquisição pela J&F: A J&F declarou que o objetivo da Operação é a
diversificação do portfólio de negócios investidos pela J&F.
5) Ações Adquiridas: 207.575.464 ações de emissão da Alpargatas, sendo 161.846.378 ações
ordinárias e 45.729.086 ações preferenciais, representando 44,12% do capital social da
Alpargatas, sendo 66,99% do total das ações ordinárias e 19,98% do total das ações preferenciais.
A Operação envolve a aquisição da totalidade das ações de emissão da Alpargatas detidas pela
CCSA.
6) Intenção de Fechamento de Capital: A J&F declarou que, nesta data, não tem intenção de
promover, no prazo de 1 ano, o cancelamento do registro de companhia aberta da Alpargatas.
7) Outras Informações Relevantes: A CCSA contou com assessoria financeira exclusiva do
Bradesco BBI e do Goldman Sachs na Operação.

São Paulo, 23 de novembro de 2015.
Fabio Leite de Souza
Diretor de Administração e Finanças, Relações com Investidores e Estratégia
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