EMPRESA DE MARCAS DESEJADAS

PRESS RELEASE
A São Paulo Alpargatas S.A. assinou contrato de venda
da Locomotiva Indústria e Comércio de Têxteis Industriais Ltda.

São Paulo, 22 de dezembro de 2009
A Alpargatas (BOVESPA - Nível 1: ALPA3 e ALPA4), comunicou hoje à Bolsa de

Mercado de Capitais

Valores de São Paulo - Bovespa e à Comissão de Valores Mobiliários – CVM,
que assinou, com a Brasfanta Indústria e Comércio Ltda., contrato para

Cotações: (21/12/2009)
• ALPA3 - R$ 110,00
• ALPA4 - R$ 112,99
Valor de Mercado: R$ 1,9 bilhão

alienação de 100% do capital da Locomotiva Indústria e Comércio de Têxteis
Industriais Ltda., e da sua subsidiária Locomotiva da Amazônia Indústria e
Comércio de Têxteis Industriais Ltda., pelo valor total de R$ 43 milhões.
A marca Locomotiva, presente desde o início das atividades da Alpargatas no
Brasil, é um dos pilares de crescimento da Companhia nos seus 102 anos de

Relações com Investidores

fundação. Este crescimento reforçou sua participação no mercado têxtil com
foco em coberturas e tecidos para arquitetura e para decoração. A empresa
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possui duas fábricas, em Manaus (AM) e Pouso Alegre (MG), e emprega cerca

José Sálvio Moraes
Gerente de RI

“Com a finalidade de concentrar as atividades da Alpargatas em calçados,

de 600 funcionários.

artigos esportivos e varejo, de forma a maximizar o desempenho da
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Companhia nestes segmentos, decidimos pela venda da Locomotiva”,
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De acordo com o Fato Relevante enviado pela Alpargatas, o fechamento da

comenta Márcio Utsch, Diretor-Presidente da Alpargatas.

operação está previsto para ocorrer durante o mês de março de 2010, uma
vez cumpridas as condições precedentes previstas no contrato.
A Alpargatas é a maior empresa de sandálias e artigos esportivos da América
do Sul. Havaianas, Dupé, Topper, Rainha, Mizuno e Timberland são marcas
próprias e licenciadas, desejadas por consumidores brasileiros e dos 80 países
onde algumas delas são comercializadas. Com faturamento de R$ 1,7 bilhão
acumulado até setembro de 2009, a Alpargatas tem operações próprias no
Brasil, Argentina, Estados Unidos, Espanha, França, Itália e Inglaterra. Emprega
15,7 mil funcionários, dos quais 4,6 mil em outros países, e possui 16 fábricas.
Suas ações têm cotação na Bolsa de São Paulo desde 1913 e, em 2009,
acumulam valorização de 140% (PNs) até o pregão de 21/12.

