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FATO RELEVANTE
A ALPARGATAS S.A. (“Companhia” ou “Alpargatas”), em cumprimento ao disposto no
Art. 157, § 4º, da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976, e na Resolução nº 44, de 23 de agosto
de 2021, vem informar aos acionistas e ao mercado em geral que recebeu uma oferta
vinculante da DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A., para
aquisição da totalidade da participação que a Companhia detém na TERRAS DE
AVENTURA INDÚSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. (“Osklen”), correspondente
a 60% do capital da Osklen (“Proposta”).
O valor total da Proposta poderá chegar a R$400 milhões para 100% do Enterprise
Value (“EV”) da Osklen, representando um múltiplo EV/EBITDA LTM de 16,4x.
A Proposta é composta por uma parte fixa de R$300 milhões, a ser paga em 3 parcelas,
e uma parte variável no valor de até R$100 milhões, condicionada ao atingimento de
determinadas metas durante os exercícios de 2022 e 2023. O pagamento será feito em
até 4 anos do recebimento da Proposta, com a devida correção monetária, na proporção
da participação da Companhia.
A conclusão desta operação está condicionada à negociação satisfatória para as partes
envolvidas dos termos dos contratos definitivos e outras condições usuais para
operações dessa natureza, incluindo a realização de auditoria.
A alienação da participação detida na Osklen está em linha com o planejamento
estratégico da Alpargatas, que prevê seu crescimento orgânico, por meio da expansão
de Havaianas em categorias beyond core, e também no crescimento inorgânico da
Companhia, por meio de novas marcas, novos produtos ou novas soluções digitais.
A Alpargatas conta com assessoria financeira exclusiva da One Partners na operação.
A Companhia reitera seu compromisso de prestar informações apropriadas aos seus
acionistas e mercado em geral, sempre que houver qualquer fato relevante a respeito
dos negócios da Companhia.
São Paulo, 1º de novembro de 2021.
ALPARGATAS S.A.
Julian Garrido Del Val Neto
Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
In accordance with the provisions set forth in Article 157, paragraph 4, of Law 6,404, of
December 15, 1976, and pursuant to the Resolution 44, of August 23, 2021,
ALPARGATAS S.A. (“Corporation” or “Alpargatas”) hereby informs shareholders and
the market in general that it received a binding offer from DASS NORDESTE
CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. to acquire all the shares held by the
Corporation in TERRAS DE AVENTURA INDÚSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.
(“Osklen”), corresponding to 60% of Osklen’s capital (“Proposal”).
The total amount of the Proposal may reach R$400 million for 100% of Osklen’s
Enterprise Value (“EV”), representing an EV/EBITDA LTM multiple of 16.4x. The
Proposal is composed of a fixed portion of R$300 million, to be paid in 3 installments,
and a variable portion in the amount of up to R$100 million, subject to the achievement
of certain targets during 2022 and 2023. The payment will be made within 4 years of
receipt of the Proposal, subject to the inflation adjustment, in proportion to the
Corporation’s stake.
The conclusion of this transaction is subject to the negotiation to the satisfaction of the
parties involved of terms of the final agreements and other conditions usual for
operations of this nature, including the performance of an audit.
The disposal of the stake held in Osklen is in line with Alpargatas’ strategic planning,
which foresees its organic growth, through the expansion of Havaianas in categories
beyond core, and also the Corporation’s inorganic growth, through new brands, new
products or new digital solutions.
Alpargatas counts on the exclusive financial advisory services of One Partners in this
transaction.
The Corporation reiterates its commitment to provide appropriate information to its
shareholders and the market in general, whenever there are any material events about
the Corporation’s business.
São Paulo, November 1st, 2021.
ALPARGATAS S.A.
Julian Garrido Del Val Neto
Chief Financial Officer and Investor Relations

