ALPARGATAS S.A.
CNPJ.MF. 61.079.117/0001-05
NIRE 35 3000 25 270
Companhia Aberta

Extrato da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
realizada em 10 de outubro de 2012 às 09:00 horas.

Da ata da reunião do Conselho de Administração em epígrafe, realizada na Sede da
Companhia na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1.336, 14° andar, Vila Olímpia,
São Paulo, SP, com a presença dos seguintes membros: Márcio Garcia de Souza (por
videoconferência), Claudio Borin Guedes Palaia, Fernando Augusto Camargo de
Arruda Botelho, Gilberto M. Stocche (por videoconferência), Silvio Tini de Araújo e
João José Oliveira de Araújo, consta o seguinte:
I – APROVAÇÃO DA ASSINATURA DE CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE AÇÕES PELA DIRETORIA: Foi aprovada, sem quaisquer restrições
e por unanimidade, a aquisição pela Alpargatas S.A. de participação acionária
equivalente a 30% (trinta por cento) do capital social votante e total da Terras de
Aventura Indústria de Artigos Esportivos S.A. (“Terras de Aventura”), sociedade por
ações, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua
Benedito Otoni, nºs 23 e 29, São Cristóvão, CEP 20.940-180, inscrita no CNPJ.MF.
sob o nº 35.943.604/0001-56, sociedade holding do Grupo Osklen, formado por
sociedades que atuam nas atividades de desenvolvimento e comercialização de
artigos de vestuário, acessórios e calçados, no Brasil e no exterior, relacionados às
marcas “Osklen” e correlatas. Neste sentido, ficam autorizados o Presidente da
Companhia, Sr. Márcio Luiz Simões Utsch, brasileiro, viúvo, administrador de
empresas, portador da cédula de identidade RG n.° 1.167.351 SSP/MG e inscrito no
CPF/MF sob o n° 220.418.776-34, e/ou o Sr. Adalberto Fernandes Granjo, brasileiro,
casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n.° 9.616.093-7 SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob o n° 100.669.848-58, e/ou Sr. José Roberto Lettiere,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG
n.° 8.292.387 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 057.147.548-70, e/ou Sr. Fábio
Leite de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG
nº 10.413.236-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.017.767-93, a,
conjuntamente, assinarem e formalizarem quaisquer documentos necessários à
implementação desta deliberação, incluindo, mas não se limitando, a assinatura do
Contrato de Compra e Venda de Ações entre a Alpargatas S.A., de um lado, e Oskar
Fossati Metsavaht, brasileiro, casado, médico e empresário, portador da Cédula de
Identidade CRM-RJ nº 524.510-5 e inscrito no C.P.F. sob o nº 376.809.270-49,
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com
escritório na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Benedito

Otoni, nºs 23 e 29, São Cristóvão, CEP 20940-180 e Maria da Nazaré de Almeida
Braga Metsavaht, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade
R.G. nº 07.251.414-4-IFP/RJ e inscrita no C.P.F. sob o nº 913.899.927-72, residente
e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Benedito Otoni, nºs
23 e 29, São Cristóvão, CEP 20940-180, de outro lado (“Contrato”), e demais
contratos, documentos, instrumentos, formulários com terceiros, inclusive bancos,
publicação de avisos de fato relevante e quaisquer outros documentos decorrentes
desta deliberação, sobretudo o Acordo de Acionistas da Terras de Aventura entre a
Alpargatas S.A., de um lado, e Oskar Fossati Metsavaht e Maria da Nazaré de
Almeida Braga Metsavaht, já qualificados, de outro lado (“Acordo de Acionistas”),
quando cumpridas as condições precedentes ao fechamento da operação. O Contrato
e o Acordo de Acionistas prevêem, ainda, a possibilidade de a Alpargatas S.A.
adquirir 30% (trinta por cento) adicionais da participação acionária da Terras de
Aventura, podendo, desta forma, passar a deter o controle da Terras de Aventura,
com a participação total de 60% (sessenta por cento).

Declaro que a ata supra é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 10 de outubro de 2012.

Claudio Borin Guedes Palaia
Conselheiro Efetivo
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