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FATO RELEVANTE
A ALPARGATAS S.A. (“Companhia” ou “Alpargatas”), em cumprimento ao disposto na
Resolução CVM nº 44/21 e ao disposto no art. 157, §4º da Lei 6.404/76, conforme
alterada (“Lei das S.A.”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, que,
nesta data, celebrou um conjunto de documentos (“Transaction Agreements”) para a
aquisição de 49,9% das ações em circulação representativas do capital social da
Rothy’s Inc. (“Rothy’s”), companhia atuante na fabricação e comercialização de
calçados e acessórios com sede na Califórnia, Estados Unidos da América, entre a
Companhia, a própria Rothy’s, Stephen P. Hawthornthwaite (“Stephen”) e William Roth
Martin (“W. Roth”, e, em conjunto com Stephen, “Fundadores”), o fundo Lightspeed
Venture Partners XI, L.P. ("Lightspeed" e em conjunto com os Fundadores, "Vendedores
Principais") e outros acionistas da Rothy’s (“Operação”).
A aquisição de participação societária na Rothy’s representa um passo importante na
aceleração da expansão global da Alpargatas e na consolidação de sua estratégia em
ser uma powerhouse de marcas desejadas e hiperconectadas, alinhada com seus
quatro pilares estratégicos: global, inovadora, digital e sustentável. A Rothy’s continuará
operando de forma independente, e, conforme previsto nos Transaction Agreements, a
Alpargatas terá um papel estratégico para acelerar o crescimento da base de clientes e
ampliar o conhecimento da marca Rothy’s nos Estados Unidos e nos mercados
internacionais.
A Operação ocorrerá por meio de uma aquisição primária de ações a serem emitidas
pela Rothy’s, no valor total de US$200 milhões, em um pre-money equity value da
Rothy’s de US$800 milhões (“Aquisição Primária”). A Aquisição Primária será feita em
dois closings, sendo o primeiro closing nessa data, no valor de US$50 milhões, a ser
pago com recursos próprios da Companhia, e o segundo, no valor de US$150 milhões,
até 31/03/2022. O segundo closing está condicionado à aprovação da Operação pelas
autoridades antitruste norte-americana competentes.
Haverá uma outra etapa ainda no primeiro semestre de 2022, que compreenderá uma
tender offer e uma aquisição secundária de ações. A Companhia iniciará uma oferta
para acionistas e executivos da Rothy’s (exceto os Vendedores Principais) nos Estados
Unidos da América1, por meio da qual a Companhia poderá adquirir ações, opções ou
direitos de subscrição (warrants) dos acionistas da Rothy’s (excluídos os Vendedores
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Principais) que aceitarem tal oferta (“Tender Offer”), sendo que os acionistas poderão
ou não participar desta Tender Offer. Na hipótese de a Companhia não atingir o
percentual de 49,9% das ações em circulação representativas do capital social da
Rothy’s com a Tender Offer, os Vendedores Principais alienarão uma quantidade
adicional de ações necessárias para permitir que a Companhia atinja o percentual de
49,9% das ações em circulação representativas do capital social da Rothy’s ao final da
operação. A Companhia pagará o valor total de aproximadamente US$275 milhões pela
aquisição secundária total (incluindo a Tender Offer). Ao final da Operação, a Alpargatas
terá direitos de um acionista minoritário relevante, incluindo, mas a tanto não se
limitando, a indicação individual de quatro membros do conselho de administração da
Rothy's de um total de nove membros. Roberto Funari, CEO da Alpargatas, e Stacey
Brown, membro independente do Conselho de Administração da Alpargatas, irão ocupar
duas das quatro posições.
Por meio dos Transaction Agreements, foi acordado, dentre outros direitos e obrigações,
que a Companhia terá o direito de adquirir as ações dos Vendedores Principais e outros
acionistas para obter o controle da Rothy’s, no período compreendido entre o primeiro
e o quarto aniversário, contado a partir do primeiro closing da Aquisição Primária,
podendo tal aquisição ser paga em dinheiro ou ações da Alpargatas, a critério desta.
A fonte de recursos necessária ao pagamento da Operação, exceto o valor de US$50
milhões pagos nesta data, será proveniente, majoritariamente, da emissão de ações da
Companhia, por meio de colocação privada ou distribuição pública, cuja estrutura será
oportunamente avaliada e definida pela Companhia, levando-se em conta seus
impactos societários e financeiros. Adicionalmente, a Companhia foi informada pelos
acionistas que compõem o Bloco de Controle de seus compromissos de participarem
em tal emissão, no mínimo com o percentual de suas atuais participações societárias.
A emissão de ações está sob análise da Companhia, sendo que, até a presente data –
exceto pelas informações já divulgadas neste Fato Relevante –, não há definição sobre
o volume efetivo a ser captado, o preço por ação e o cronograma para a sua
implementação. A pretendida emissão está sujeita às condições dos mercados de
capitais brasileiro e internacional, assim como às aprovações societárias da Companhia.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados
sobre eventuais desdobramentos desta Operação, nos termos da legislação aplicável.

São Paulo, 20 de dezembro de 2021.
Julian Garrido Del Val Neto
Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores
Sobre a Rothy’s
A Rothy’s é uma empresa focada em sustentabilidade na fabricação de seus produtos,
transformando materiais reciclados em calçados, bolsas e acessórios modernos. Com
uma cadeia de suprimentos verticalmente integrada, a Rothy’s minimiza o desperdício
em seu processo de produção (“tricotando” cada produto) em sua fábrica em Dongguan,

China. Desde o lançamento em 2016, a Rothy’s transformou mais de 100 milhões de
garrafas descartáveis plásticas de água e manteve mais de 122 mil quilos de plástico
fora de rios e mares.
Com mais de 2 milhões de clientes, os produtos da Rothy’s são vendidos diretamente
online e por meio de 8 lojas monomarca. A Rothy’s foi reconhecida por premiações que
incluem TIME Most Influential Companies, Fast Company Most Innovative Companies,
Forbes Next Billion-Dollar Startups e Inc. Best Places do Work. Com sede em São
Francisco, CA, com escritórios em Nova York, NY e Xangai, China.
Sobre a Alpargatas
A Alpargatas é uma empresa calçadista global, com sede no Brasil, com raízes
profundas e mais de 114 anos de história. A Alpargatas é a dona da Havaianas, marca
global de lifestyle, líder em calçados abertos, mais conhecida por seus icônicos chinelos.
A Alpargatas comercializa Havaianas em mais de 130 países e atua diretamente em
mais de 20. Com uma cadeia de suprimentos verticalizada, a Alpargatas possui seis
unidades fabris no Brasil e mais de dezessete mil funcionários em todo o mundo.
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MATERIAL FACT
ALPARGATAS S.A. (“Company” or “Alpargatas”), pursuant to the Resolution of the
Brazilian Securities and Exchange Commission of Brazil ("CVM") nº 44, of August 23,
2021, and the provisions of Paragraph 4 of article 157 of Law No. 6.404, of December
15, 1976, as amended ("Corporation Law"), hereby informs to its shareholders and to
the market in general about the execution of a series of agreements ("Transaction
Agreements") for the acquisition of 49,9% of the outstanding capital stock of Rothy's Inc.
(“Rothy's”), a company engaged in the manufacture and sale of footwear and
accessories based in California, United States of America, between the Company and
Rothy's, Stephen P. Hawthornthwaite (“Stephen”) and William Roth Martin (“W. Roth”,
and, together with Stephen, “Founders”), Lightspeed Venture Partners XI, LP fund
("Lightspeed" and, together with Founders, "Leading Sellers") and other shareholders of
Rothy’s ("Transaction")
The acquisition of the equity stake in Rothy's represents an important step in Alpargatas'
acceleration of its global expansion and consolidation of its strategy to become a
powerhouse of desired and highly connected brands, aligned with its four strategic
pillars: global, innovative, digital and sustainable. Rothy's will continue to operate
independently and, as provided for in the Transaction Agreements, the Company will
have a strategic role in the growth acceleration process of Rothy´s customer base and
the expansion of the Rothy’s brand popularity in the United States and abroad.
The Transaction will take place through a primary acquisition of shares to be issued by
Rothy's, in the total amount of US$200 million, according to a pre-money equity value of
Rothy's of US$800 million (“Primary Acquisition”). The Primary Acquisition will be carried
out in two closings, the first closing on the date hereof, in the amount of US$ 50 million,
to be paid with the Company's own funds, and the second, in the amount of US$150
million, on or before March 31, 2022. The second closing is subject to approval of the
Transaction by the competent US antitrust authorities.
There will be another stage, in the first semester of 2022, consisting of a tender offer and
secondary acquisition of shares. The Company will launch a tender offer for Rothy's
shareholders and executives in the United States of America2 (except for the Leading
Sellers), through which the Company may acquire shares, options or warrants from
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Rothy's shareholders (except for the Leading Sellers) that accept such tender offer
(“Tender Offer”), and the shareholders may or may not participate in this Tender Offer.
In the event that the Company does not reach the 49,9% of the outstanding capital stock
with the Tender Offer, the Leading Sellers will sell an additional number of shares
necessary to allow the Company to reach the percentage of 49,9% of Rothy’s
outstanding capital stock at the completion of the Transaction. The Company will pay the
approximately total amount of US$275 million for the total secondary acquisition
(including the Tender Offer). At the completion of the Transaction, Alpargatas will have
the rights of a relevant minority shareholder, including, but not limited to, the individual
appointment of four members to the Board of Directors of Rothy's out of a total of nine
members. Roberto Funari, Alpargatas’ CEO, and Stacey Brown, independent member
of Alpargatas’ Board of Directors, shall hold two out of the four seats.
In accordance with the Transaction Agreements, it was agreed, among other rights and
obligations, that the Company will have the right to acquire the shares of the Leading
Sellers and other shareholders to obtain control of Rothy's, in the period between the
first and the fourth anniversary, counting from the first closing of the Primary Acquisition,
such acquisition may be paid in cash or Alpargatas’ shares, at its discretion.
The source of funds necessary for the payment of the Transaction, except for the amount
of US$50 million paid on the date hereof, will mainly derive from the issuance of
Company’s shares, through private placement or public distribution, which structure will
be evaluated and defined in due course by the Company, taking into account its
corporate and financial impacts. Additionally, the Company was informed by its
Controlling Shareholders of its commitments to participate in such issuance, with a
minimum percentage equal to its current equity interests. The issuance of shares is
under analysis by the Company, and to date - except for the information already
disclosed in this Material Fact - there is no definition of the effective amount to be
collected, the price per share and the schedule for its implementation. The intended
issuance is subject to the conditions of the Brazilian and international capital markets,
as well as the Company’s corporate approvals.
The Company will keep its shareholders and the market in general duly informed about
the subsequent facts of the Transaction, under the terms of the applicable legislation.
São Paulo, December 20, 2021.
Julian Garrido Del Val Neto
Chief Financial Officer and Investor Relations
About Rothy’s
Rothy’s takes a whole brand approach to sustainability in manufacturing, transforming
recycled materials into modern shoes, handbags and accessories. With a vertically
integrated supply chain, Rothy’s minimizes waste by knitting each product to shape in its
wholly owned factory in Dongguan, China. Since launching in 2016, Rothy’s has
transformed over 100 million single-use plastic water bottles and kept 275,000 pounds
of marine plastic out of waterways.

With over two million customers, Rothy’s products are sold directly online and through
Rothy’s eight retail stores. Rothy’s has been recognized for awards including TIME Most
Influential Companies, Fast Company Most Innovative Companies, Forbes Next BillionDollar Startups and Inc. Best Places to work. Headquartered in San Francisco, California
with offices in New York, New York and Shanghai, China.
About Alpargatas
Alpargatas is a Brazil-based, global footwear company with deep-rooted and over 114
years of history. Alpargatas owns Havaianas, a global lifestyle brand, leader in open
footwear best known for their iconic flip-flops. Alpargatas markets Havaianas in over 130
countries, and operates directly in more than 20. With a vertical supply chain, Alpargatas
has six manufacturing units in Brazil and more than seventeen thousand employees
around the world.

