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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 02 DE FEVEREIRO DE 2015
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Atendendo ao disposto no artigo 19°, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a Companhia vem
disponibilizar as seguintes informações:
AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE OUTRA SOCIEDADE
1. Descrever o negócio
A Terras de Aventura Indústria de Artigos Esportivos S.A. (“Osklen”) atua no
desenvolvimento e comercialização de artigos premium de lifestyle em artigos de
vestuário, acessórios e calçados, sendo titular, dentre outras, da marca Osklen, uma
das marcas de moda brasileira com maior prestígio internacional. A primeira loja da
marca Osklen foi inaugurada em 1989, em Búzios (RJ) e, atualmente, a empresa
possui mais de 70 lojas no Brasil, além de lojas no exterior, incluindo Estados
Unidos, Japão, Grécia, Uruguai e Argentina.
Em 04 de março de 2013 a Alpargatas S.A. (“Alpargatas”) se tornou acionista
minoritária da Osklen, com a aquisição de 30% (trinta por cento) do total de ações
de emissão da Osklen. Em 30 de setembro de 2014, a Alpargatas exerceu a sua
opção de compra para a aquisição de 30% (trinta por cento) adicionais do total de
ações de emissão da Osklen, sendo que, após o cumprimento de certas condições,
em 28 de novembro de 2014, tal aquisição foi concluída e a Alpargatas passou a
deter o controle de referida sociedade, com 60% do capital social total da Osklen.
Os vendedores Oskar Fossati Metsavaht e Maria da Nazaré de Almeida Braga
Metsavaht continuam sendo acionistas minoritários da sociedade, detendo 40% do
seu capital social total.
2. Informar a razão, estatutária ou legal, pela qual o negócio foi submetido à
aprovação da assembléia
Trata-se de aquisição, por companhia aberta, de controle de sociedade mercantil que
se enquadra nas hipóteses descritas no artigo 256, inciso II, da Lei nº 6.404/76.
3. Relativamente à sociedade cujo controle foi ou será adquirido:
a. Informar o nome e qualificação
TERRAS DE AVENTURA INDÚSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A,
sociedade brasileira, com sede no Rio de Janeiro, RJ, na Rua Benedito Otoni,
23 – São Cristóvão, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.943.604/0001-56.
b. Número de ações ou quotas de cada classe ou espécie emitidas
84.857.670 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, representativas
de 100% (cem por cento) do capital social total Osklen.
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c. Listar todos os controladores ou integrantes do bloco de controle, diretos
ou indiretos, e sua participação no capital social, caso sejam partes
relacionadas, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse
assunto
Não se aplica, já que a Alpargatas é a única controladora da Osklen.
d. Para cada classe ou espécie de ações ou quota da sociedade cujo controle
será adquirido, informar:
i. Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos mercados em
que são negociadas, nos últimos 3 (três) anos
Não se aplica, pois a Osklen é empresa de capital fechado e não possui
ações negociadas em bolsa.
ii. Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos mercados
em que são negociadas, nos últimos 2 (dois) anos
Não se aplica, pois a Osklen é empresa de capital fechado e não possui
ações negociadas em bolsa.
iii. Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos mercados em
que são negociadas, nos últimos 6 (seis) meses
Não se aplica, pois a Osklen é empresa de capital fechado e não possui
ações negociadas em bolsa.
iv. Cotação média, nos mercados em que são negociadas, nos últimos
90 dias
Não se aplica, pois a Osklen é empresa de capital fechado e não possui
ações negociadas em bolsa.
v. Valor de patrimônio líquido a preços de mercado, se a informação
estiver disponível;
Informação não disponível.
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vi. Valor do lucro líquido anual nos 2 (dois) últimos exercícios sociais,
atualizado monetariamente
No exercício de 2012 houve lucro líquido anual de R$ 12.089.875,13
(doze milhões, oitenta e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e
treze centavos) e no exercício de 2013 houve prejuízo de R$
6.664.190,18 (seis milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, cento e
noventa reais e dezoito centavos). As demonstrações financeiras da
Osklen referentes ao encerrado em 31 de dezembro de 2014 ainda não
foram finalizadas.
4. Principais termos e condições do negócio, incluindo:
a. Identificação dos vendedores
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 e Maria da Nazaré de Almeida Braga Metsavaht, brasileira,
casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 07.251.414-4IFP/RJ e inscrita no C.P.F. sob o nº 913.899.927-72.
b. Número total de ações ou quotas adquiridas ou a serem adquiridas
25.457.302 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
c. Preço total
R$ 160.138.230,01 (cento e sessenta milhões, cento e trinta e oito mil,
duzentos e trinta reais e um centavo).
d. Preço por ação ou quota de cada espécie ou classe
R$ 6,290463538.
e. Forma de pagamento
Do total acordado pela aquisição de controle da Osklen, o valor de R$
105.544.761,00 (cento e cinco milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil,
setecentos e sessenta e um reais) foi pago aos vendedores, mediante
transferência eletrônica de fundos imediatamente disponíveis (TED), e o valor
de R$ 54.593.469,01 (cinquenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e três
mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e um centavo), foi retido como
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garantia à obrigação de indenizar dos vendedores, por meio de transferência de
valores para contas vinculadas abertas especificamente para essa finalidade.
f. Condições suspensivas e resolutivas a que está sujeito o negócio
Não se aplica.
g. Resumo das declarações e garantias dos vendedores
Os vendedores prestaram à Alpargatas declarações e garantias, incluindo os
seguintes temas relacionados à Osklen: (i) constituição e existência, (ii) livre
titularidade de ações, (iii) poderes e autoridade para celebração do negócio,
(iv) inexistência de violação à lei ou à contrato com a celebração do negócio,
(v) garantia de pagamento de eventuais assessores e/ou intermediários, (vi)
inexistência de qualquer obrigação de consentimentos prévio para a realização
do negócio, (vii) inexistência de litígios que acarretem prejuízo substancial à
Osklen, (viii) pagamento integral de todos os tributos incidentes, (ix)
inexistência de processos relacionados a greves ou suspensões de trabalho e de
acordos coletivos ou negociações envolvendo sindicatos, (x) cumprimento das
exigências legais, (xi) inexistência de intenções de rescisão de fornecedores,
(xii) conformidade das demonstrações financeiras, (xiii) inexistência de
endividamento e passivo oculto, (xiv) inexistência de imóveis e regularidade
dos contratos de locação, (xv) titularidade de todas as propriedades
intelectuais, (xvi) cumprimento integral das leis ambientais aplicáveis, (xvii)
validade dos contratos celebrados, (xviii) seguros em vigor, (xix) titularidade
de ativos, (xx) bom estado dos estoques, e (xxi) condução do negócio dentro
do curso normal, com a adoção das melhores práticas.
h. Regras sobre indenização dos compradores
Os vendedores se obrigaram a indenizar e isentar a Alpargatas de todos e
quaisquer danos incorridos em decorrência de reivindicações, processos,
causas de pedir, sentenças judiciais, multas, sanções, condenações,
responsabilidades, prejuízos, custos, deficiências ou danos resultantes de
violação das declarações e garantias prestadas pelos vendedores ou resultantes
de obrigações, contingências ou passivos ocorridos até 04 de março de 2013.
i. Aprovações governamentais necessárias
Não se aplica.
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j. Garantias outorgadas
Como garantia à obrigação de indenizar dos vendedores, uma parcela do preço
total de aquisição do controle da Osklen, no valor de R$ 54.593.469,01
(cinquenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e três mil, quatrocentos e
sessenta e nove reais e um centavo), foi retida por meio de transferência de
valores para contas vinculadas abertas especificamente para essa finalidade.
5. Descrever o propósito do negócio
O propósito da aquisição do controle da Osklen pela Alpargatas foi o de dar
continuidade à implementação da estratégia da Companhia de construção de uma
plataforma de negócios em varejo de moda.
6. Fornecer análise dos benefícios, custos e riscos do negócio
O principal benefício com a aquisição de controle da Osklen é a aproximação da
Alpargatas com relação a um de seus objetivos estratégicos, com a integração das
forças e know-how da Osklen aos da Alpargatas. Além disso, a aquisição do
controle da sociedade irá propiciar ganhos financeiros em sinergias operacionais,
potenciais upsides, como a internacionalização da Osklen, desenvolvimento de
novas oportunidades de negócio e a expansão de novos canais e formatos de loja. A
Alpargatas estima, com base em planos de negócio internos, que o ganho financeiro
advindo dessas iniciativas será entre R$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de
reais) e R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais). Os custos do
negócio são os valores pagos pela Alpargatas aos vendedores e o risco seria o
insucesso da marca Osklen, o que poderia gerar a infactibilidade da tese de
investimento, e ambiente macro-ecônomico no Brasil, que poderia comprometer o
crescimento e rentabilidade do negócio.
7. Informar quais custos serão incorridos pela companhia caso o negócio não seja
aprovado
Custos com assessoria jurídica, contratação de empresa de auditoria e despesas
incorridas na diligência legal.
8. Descrever as fontes de recursos para o negócio
O recurso utilizado pela Alpargatas na aquisição de controle da Osklen foi o próprio
caixa da Companhia.
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9. Descrever os planos dos administradores para a companhia cujo controle foi
ou será adquirido
Os planos dos administradores para a Osklen são: fortalecimento da marca Osklen,
mantendo seu reconhecimento pelos consumidores ao longo dos anos; manutenção
do processo criativo e de inovação como o grande pilar da marca; inovação com
novas fontes de receitas em novos canais e formatos; e ampliação da
internacionalização da sociedade.
10. Fornecer declaração justificada dos administradores recomendando aprovação
do negócio
Em vista dos benefícios que a aquisição de controle da Osklen pode propiciar à
Alpargatas, como a integração de forças e know-how das duas empresas e os ganhos
financeiros em sinergias operacionais, bem como na continuidade à implementação
da estratégia da Alpargatas de construção de uma plataforma de negócios em varejo
de moda, o Conselho de Administração da Alpargatas recomenda que os acionistas,
após a leitura e exame dos documentos colocados à sua disposição, deliberem pela
aprovação do negócio..
11. Descrever qualquer relação societária existente, ainda que indireta, entre:
a. Qualquer dos vendedores ou a sociedade cujo controle foi ou será
alienado; e
Não há qualquer relação societária entre a Alpargatas e os vendedores da
Osklen. A Alpargatas já era, na data de aquisição do controle, acionista da
Osklen.
b. Partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras
contábeis que tratam desse assunto
Não há relação societária entre a Alpargatas e partes relacionadas à Osklen.

12. Informar detalhes de qualquer negócio realizado nos últimos 2 (dois) anos por
partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis
que tratam desse assunto, com participações societárias ou outros valores
mobiliários ou títulos de dívida da sociedade cujo controle foi ou será
adquirido
Não foram realizados negócios que se enquadrem na situação descrita.
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13. Fornecer cópia de todos os estudos e laudos de avaliação, preparados pela
companhia ou por terceiros, que subsidiaram a negociação do preço de
aquisição
Os estudos que subsidiaram a negociação do preço de aquisição estão disponíveis
no Sistema IPE da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).
14. Em relação a terceiros que prepararam estudos ou laudos de avaliação
14.1. Estudo descrito no item 13 deste Anexo
a. Informar o nome
Banco Bradesco BBI S.A..
b. Descrever sua capacitação
O Bradesco BBI é a unidade de banco de investimentos do Banco Bradesco.
Reconhecido como um dos maiores e mais ativos bancos de investimentos do
Brasil, o Bradesco BBI foi eleito em 2014 como o “Melhor Banco de
Investimentos do Brasil” pela Euromoney.
c. Descrever como foram selecionados
O Bradesco BBI foi selecionado com base no relacionamento de longo prazo
junto à Alpargatas, bem como conhecimento prévio da Osklen por ter
assessorado a Alpargatas na aquisição de participação inicial no capital social
da Osklen, em outubro de 2012.
d. Informar se são partes relacionadas à companhia, tal como definidas
pelas regras contábeis que tratam desse assunto
O Bradesco BBI e a Alpargatas não são partes relacionadas, tal como definidas
pelas regras contábeis que tratam desse assunto. Trata-se de empresa
independente.
14.2. Laudo elaborado nos termos do artigo 256 da Lei nº 6.404/76.
a. Informar o nome
PWC – PricewaterhouseCoopers.
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b. Descrever sua capacitação
É uma das maiores prestadoras de serviços profissionais do mundo nas áreas
de auditoria, consultoria e outros serviços acessórios para todo tipo
de empresas e no mundo inteiro, incluída nas chamadas “Big Four”.
c. Descrever como foram selecionados
A empresa foi escolhida por ter participado do processo de Due Diligence para
a aquisição da Osklen, estando, portanto, familiarizada com o negócio.
d. Informar se são partes relacionadas à companhia, tal como definidas
pelas regras contábeis que tratam desse assunto
A PWC – PricewaterhouseCoopers e a Alpargatas não são partes relacionadas,
tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto. Trata-se de
empresa independente.

********************
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Atendendo ao disposto no artigo 20° da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a Companhia vem
disponibilizar as seguintes informações:
DIREITO DE RECESSO

1. Descrever o evento que deu ou dará ensejo ao recesso e seu fundamento
jurídico
Trata-se de aquisição, por companhia aberta, de controle de sociedade mercantil que
se enquadra nas hipóteses descritas no artigo 256, inciso II, da Lei nº 6.404/76.
2. Informar as ações e classes às quais se aplica o recesso
Todas as ações ordinárias e preferenciais da Alpargatas S.A. (“Alpargatas”).
3. Informar a data da primeira publicação do edital de convocação da
assembléia, bem como a data da comunicação do fato relevante referente à
deliberação que deu ou dará ensejo ao recesso
O edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária foi disponibilizado no
dia 15 de janeiro de 2015, no Sistema IPE da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br), e será publicado no Diário Oficial do Estado – SP nas edições
de 16, 17 e 20 de janeiro de 2015 e no Valor Econômico-SP nas edições de 16, 19 e
20 de janeiro de 2015. O Fato Relevante referente ao fato que ensejou o direito de
recesso foi disponibilizado no dia 28 de novembro de 2014, no Sistema IPE da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).
4. Informar o prazo para exercício do direito de recesso e a data que será
considerada para efeito da determinação dos titulares das ações que poderão
exercer o direito de recesso
O prazo para o exercício do direito de recesso será de 30 dias após a publicação da
Ata da Assembleia Geral Extraordinária que deliberará sobre a ratificação da
aquisição do controle da Terras de Aventura Indústria de Artigos Esportivos S.A.
(“Osklen”) pela Alpargatas. A data que será considerada para efeito da
determinação dos titulares das ações que poderão exercer o direito de recesso será o
dia 28 de novembro de 2014, data da divulgação do Fato Relevante acerca da
aquisição de controle acionário da Osklen.
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5. Informar o valor do reembolso por ação ou, caso não seja possível determinálo previamente, a estimativa da administração acerca desse valor
O valor do reembolso por ação, em caso do exercício de direito de recesso, será de
R$ 4,35 (quatro reais e trinta e cinco centavos), que corresponde ao valor
patrimonial por ação em 31 de dezembro de 2013, último balanço patrimonial
aprovado em Assembleia Geral Ordinária de acionistas em 23 de abril de 2014.
6. Informar a forma de cálculo do valor do reembolso
O valor do reembolso corresponde ao valor patrimonial por ação em 31 de
dezembro de 2013, e é calculado pelo patrimônio líquido da Companhia dividido
pela quantidade total de ações, excluindo-se as ações mantidas em tesouraria.
7. Informar se os acionistas terão direito de solicitar o levantamento de balanço
especial
Nos termos do artigo 45, §2º, da Lei nº 6.404/76, será facultado ao acionista
dissidente pedir, juntamente com o reembolso, levantamento de balanço especial
em data que atenda ao prazo para o exercício do direito de recesso.
8. Caso o valor do reembolso seja determinado mediante avaliação, listar os
peritos ou empresas especializadas recomendadas pela administração
Não se aplica.
9. Na hipótese de incorporação, incorporação de ações ou fusão envolvendo
sociedades controladora e controlada ou sob o controle comum
a. Calcular as relações de substituição das ações com base no valor do
patrimônio líquido a preços de mercado ou outro critério aceito pela
CVM
Não se aplica.
b. Informar se as relações de substituição das ações previstas no protocolo
da operação são menos vantajosas que as calculadas de acordo com o item
9(a) acima
Não se aplica.
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c. Informar o valor do reembolso calculado com base no valor do
patrimônio líquido a preços de mercado ou outro critério aceito pela
CVM
Não se aplica.
10. Informar o valor patrimonial de cada ação apurado de acordo com último
balanço aprovado
R$ 4,35 (quatro reais e trinta e cinco centavos).
11. Informar a cotação de cada classe ou espécie de ações às quais se aplica o
recesso nos mercados em que são negociadas, identificando:
i.

Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos

ALPA4 em R$
MÍNIMA
MÉDIA
MÁXIMA
ALPA3 em R$
MÍNIMA
MÉDIA
MÁXIMA
ii.

2014
7,25
10,56
12,73

ANO
2013
10,58
12,43
14,32

2012
9,03
11,40
12,85

2014
6,65
10,00
11,31

ANO
2013
9,06
11,03
12,55

2012
8,61
11,38
13,88

Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos

ALPA4 em R$
MÍNIMA
MÉDIA
MÁXIMA
ALPA3 em R$
MÍNIMA
MÉDIA
MÁXIMA

4T14
7,25
8,39
10,40

4T14
6,65
8,08
9,90

3T14
9,75
10,77
11,60

3T14
9,12
10,27
11,29

2T14
10,84
11,62
12,06

TRIMESTRE
1T14
4T13
10,91
12,77
11,51
13,45
12,73
14,32

3T13
10,89
12,26
13,29

2T13
10,62
12,53
14,05

1T13
10,58
11,47
12,55

2T14
10,09
10,84
11,31

TRIMESTRE
1T14
4T13
9,82
10,82
10,69
11,54
11,20
12,55

3T13
9,06
10,30
11,73

2T13
9,46
11,21
12,45

1T13
10,68
11,26
12,36
12
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iii.

Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses
ALPA4 em R$
MÍNIMA
MÉDIA
MÁXIMA
ALPA3 em R$
MÍNIMA
MÉDIA
MÁXIMA

iv.

MESES
Dez/14 Nov/14 Out/14 Set/14 Ago/14 Jul/14
7,25
7,75
8,35
10,05
9,75 10,62
7,68
8,06
9,27
10,66
10,47 11,18
8,36
8,35
10,40
11,52
11,00 11,60
MESES
Dez/14 Nov/14 Out/14 Set/14 Ago/14 Jul/14
6,65
7,30
8,10
9,70
9,12 10,35
7,28
7,88
9,05
10,40
9,99 10,56
8,40
8,60
9,90
11,29
10,63 10,98

Cotação média nos últimos 90 (noventa) dias*

ALPA4 em R$
MÍNIMA
MÉDIA
MÁXIMA

ALPA3 em R$
MÍNIMA
MÉDIA
MÁXIMA

90 DIAS
22/8/14 a
30/12/14
7,25
9,10
11,52
90 DIAS
22/8/14 a
30/12/14
6,65
8,75
11,29

*Foram considerados os últimos 90 (noventa) dias úteis até 31.12.2014.
********************
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Atendendo ao disposto no artigo 21° da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a Companhia vem
disponibilizar as seguintes informações:
INFORMAÇÕES SOBRE AVALIADORES

1. Listar os avaliadores recomendados pela administração
Ernst Young Auditores Independentes S.S. (“EY”).
2. Descrever a capacitação dos avaliadores recomendados
A EY foi indicada pela administração da Alpargatas S.A. (“Alpargatas”) para a
emissão do laudo contábil do acervo patrimonial CBS S.A – Companhia Brasileira
de Sandálias S.A. (“CBS”), para fins de incorporação da CBS pela Alpargatas, pelo
fato de EY ser a empresa que faz a auditoria da CBS, o que a torna a empresa mais
habilitada a confirmar o valor do patrimônio líquido da CBS, bem como garante
sinergias entre os exames efetuados recentemente e a referida avaliação patrimonial.
Adicionalmente, a EY tem ampla experiência em trabalhos dessa natureza, com
diversos laudos similares arquivados na Comissão de Valores Mobiliários.
3. Fornecer cópia das propostas de trabalho e remuneração dos avaliadores
recomendados
A proposta de trabalho e remuneração da EY está disponível a partir da página 15
deste documento.
4. Descrever qualquer relação relevante existente nos últimos 3 (três) anos entre
os avaliadores recomendados e partes relacionadas à companhia, tal como
definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto
A EY é a empresa de auditoria independente que presta serviços de auditoria à
Companhia e suas controladas. Exceto pelo disposto acima, a Alpargatas não tem
conhecimento de qualquer relação relevante existente nos últimos 3 (três) anos entre
a EY e partes relacionadas à Alpargatas.
********************
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 02 DE FEVEREIRO DE 2015
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Atendendo ao disposto no Anexo 21, item 3, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009, a Companhia vem
disponibilizar a proposta de trabalho e remuneração da Ernst Young Auditores Independentes S.S.:

[restante da página intencionalmente deixada em branco]
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