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FATO RELEVANTE
A Alpargatas S.A. (“Alpargatas” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto na
Instrução CVM 358/02, comunica aos acionistas e ao mercado em geral que concluiu,
nesta data, o primeiro fechamento da operação envolvendo a alienação à Vulcabras
Azaleia – CE Calçados e Artigos Esportivos S.A. e Vulcabras Distribuidora de Artigos
Esportivos Ltda. (conjuntamente denominadas “Vulcabras”) de 100% da unidade de
negócio relativa à operação da marca “Mizuno” no Brasil, que compreende os ativos
(excluindo ativos industriais) e as atividades de comercialização dos produtos “Mizuno”
(incluindo o canal de e-commerce e as lojas operadas exclusivamente sob a marca
“Mizuno”), bem como a relação contratual com Mizuno Corporation (a “Operação”),
conforme previsto no Contrato de Compra e Venda celebrado entre Alpargatas e
Vulcabras (“Contrato”), conforme Fato Relevante de 21 de setembro de 2020.
Em comum acordo, com o objetivo de propiciar uma transição mais eficiente da Operação
e evitar qualquer disrupção, as partes aditaram o Contrato na presente data para
estabelecer que a conclusão da Operação ocorrerá em 2 (duas) etapas:
(i)

no primeiro fechamento, realizado na presente data (“Primeiro Fechamento”),
foram efetuados (a) a transferência da totalidade das quotas detidas pela
Companhia em uma sociedade recém constituída, que detém os ativos e
empregados da Operação que não sejam relativos às lojas Mizuno, (b) a cessão
da relação contratual com Mizuno Corporation, e (c) os demais atos do
fechamento da Operação conforme originalmente previsto no Contrato, exceto os
atos a serem realizados no Segundo Fechamento, conforme definido abaixo; e

(ii)

no segundo fechamento, que deverá ocorrer até 31 de março de 2021 (“Segundo
Fechamento”), haverá a transferência pela Companhia à Vulcabras (a) da
totalidade da participação societária por ela detida em outra nova sociedade
constituída como veículo para a transferência dos ativos e empregados relativos
às lojas Mizuno e (b) dos ativos Mizuno relativos à operação de e-commerce.

A conclusão do Segundo Fechamento está sujeita ao cumprimento de determinadas
condições precedentes pelas partes, incluindo a conclusão de uma reorganização
societária pela Companhia com o objetivo de segregar os ativos e empregados das lojas
Mizuno em uma nova sociedade.
Durante o período de transição entre o Primeiro Fechamento e o Segundo Fechamento,
a Alpargatas continuará atuando no canal de e-commerce e nas lojas operadas
exclusivamente sob a marca “Mizuno”, bem como continuará produzindo determinados
produtos da marca “Mizuno”.
Conforme Fato Relevante datado de 21 de setembro de 2020, a avaliação base do
negócio, de aproximadamente R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais),
fundamentada no montante de seu capital de giro, está mantida. Tendo em vista os novos
termos pactuados pelas partes, o preço de compra a ser pago pela Vulcabras à
Companhia na Operação, sujeito a determinados ajustes de preço usuais nesse tipo de

operação, será de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), sendo que (a) o
montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) foi pago até a data do Primeiro
Fechamento e (b) o montante de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) será pago até
Segundo Fechamento (observados eventuais ajustes aplicáveis, conforme previsto no
Contrato).
A Companhia reforça que a realização desta Operação está em linha com o planejamento
estratégico da Alpargatas focado em marcas ícones, e irá intensificar o plano de
crescimento através de investimentos em tecnologia e inovação, priorizando a expansão
global, digital e de portfólio das marcas Havaianas e Osklen.
A Alpargatas informará aos acionistas e ao mercado em geral quaisquer desdobramentos
relacionados à Operação.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.

Julian Garrido Del Val Neto
Diretor de Administração e Finanças, Relações com Investidores e Estratégia
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MATERIAL FACT
Alpargatas S.A. (“Alpargatas” or the “Company”), in accordance with the provision in CVM
Instruction No. 358/02, announces to its stockholders and to the market in general that
today it has concluded the first closing of the transaction involving the sale to Vulcabras
Azaleia – CE Calçados e Artigos Esportivos S.A. and Vulcabras Distribuidora de Artigos
Esportivos Ltda. (jointly referred to as “Vulcabras”) of 100% of the business unit related to
the operation of the “Mizuno” brand in Brazil, which is comprised by the assets (excluding
industrial assets) and the activities of trade of “Mizuno” products (including the ecommerce channel and the stores operating exclusively under the “Mizuno” brand), as well
as the contractual relationship with Mizuno Corporation (the “Transaction”), pursuant to
the Purchase and Sale Agreement entered into by Alpargatas and Vulcabras
(“Agreement”), as per Relevant Fact dated on September 21, 2020.
By mutual agreement, with the purpose of allowing a more efficient transition of the
Transaction and avoid any disruption, the parties amended the Agreement on the date
hereof to establish that the consummation of the Transaction shall occur in two steps:
(i)

on the first closing, occurred on the date hereof (“First Closing”), the following
actions were taken: (a) the transfer of all of the quotas held by the Company in a
newly incorporated company, which holds the assets and employees of the
Transaction other than those related to the Mizuno stores, (b) the assignment of
the contractual relationship with Mizuno Corporation, and (c) the remaining closing
actions of the Transaction as originally provided in the Agreement, except for the
actions to be taken on the Second Closing, as defined below; and

(ii)

on the second closing, that shall take place until March 31, 2021 (“Second
Closing”), the Company will transfer to Vulcabras (a) all of the quotas held in
another new company to be incorporated as a vehicle for the transfer of the assets
and employees pertaining to the Mizuno stores and (b) the Mizuno assets related
to the e-commerce operations.

The consummation of the Second Closing is subject to the fulfillment of certain conditions
precedent by the parties, including the conclusion of a corporate reorganization by the
Company with the purpose of segregating the assets and employees of the Mizuno stores
into a new company.
During the transition period between the First Closing and the Second Closing, Alpargatas
will remain acting in the e-commerce channel and the stores operating exclusively under
the “Mizuno” brand, and will also continue to manufacture certain products under the
“Mizuno” brand.
As disclosed in the Material Fact of September 21, 2020, the base valuation for the
business is of approximately two hundred million Reais (R$ 200,000,000), based on its
working capital amount, is maintained. In view of the new terms agreed between the
parties, the purchase price payable by Vulcabras to the Company under the Transaction,
subject to certain price adjustments usual in this type of transaction, will be

R$ 40.000.000,00 (forty millions reais), of which (a) the amount of R$ 10.000.000,00 (ten
millions reais) was paid until this date of the First Closing and (b) the amount of
R$ 30.000.000,00 (thirty millions reais) will be paid until the Second Closing (observing
any applicable adjustments, pursuant to the Agreement).
The Company reinforces that the consummation of this Transaction is aligned with
Alpargatas’ strategic planning focused on iconic brands, and will intensify the growth plan
through investments in technology and innovation, prioritizing the global and digital
expansion, as well as expansion of portfolio of the Havaianas and Osklen brands.
Alpargatas will inform its stockholders and the market in general of any developments
regarding the Transaction.
São Paulo, January 29, 2021.

Julian Garrido Del Val Neto
CFO, Investor Relations and Strategy Officer

