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FATO RELEVANTE
A ALPARGATAS S.A. (“Companhia” ou “Alpargatas”), em cumprimento ao disposto no Art. 157, §
4º, da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976, e na Resolução nº 44, de 23 de agosto de 2021, em
complemento aos Fatos Relevantes divulgados nos dias 1º de novembro de 2021, 30 de dezembro
de 2021 e 25 de fevereiro de 2022, vem informar aos acionistas e ao mercado em geral que, diante
do cumprimento e/ou renúncia de todas as condições precedentes previstas no Contrato de Compra
e Venda de Ações e Outras Avenças, a Companhia concluiu, nesta data, o fechamento da operação
de alienação da totalidade de sua participação na Terras de Aventura Indústria de Artigos Esportivos
S.A. (“Osklen”), para a DASS Nordeste Calçados e Artigos Esportivos S.A., correspondente a 60%
do capital social da Osklen.
A alienação da participação detida na Osklen está em linha com o planejamento estratégico da
Alpargatas, que prevê seu crescimento orgânico, por meio da expansão de Havaianas em
categorias beyond core, e também no crescimento inorgânico da Companhia, por meio de novas
marcas, novos produtos ou novas soluções digitais.
A Companhia reitera seu compromisso de prestar informações apropriadas aos seus acionistas e
mercado em geral, sempre que houver qualquer fato relevante a respeito dos negócios da
Companhia.
São Paulo, 19 de abril de 2022.
ALPARGATAS S.A.
Julian Garrido Del Val Neto
Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
In accordance with the provisions set forth in Article 157, paragraph 4, of Law 6,404, of December
15, 1976, and pursuant to the Resolution 44, of August 23, 2021, and in addition to the material facts
of November 1st 2021, December 30th 2021 and February 25th 2022, ALPARGATAS S.A.
(“Corporation” or “Alpargatas”) hereby informs its shareholders and the market in general that, in
view of the fulfillment and/or waiver of all the preceding conditions provided for in the Share Purchase
Agreement, the Corporation concluded, on this date, the closing of the sale operation to DASS
Nordeste Calçados e Artigos Esportivos S.A. of all of its social stake in Terras de Aventura Indústria
de Artigos Esportivos S.A. (“Osklen”), which represents 60% of Osklen’s capital stock.
The disposal of the stake held in Osklen is in line with Alpargatas’ strategic planning, which foresees
its organic growth, through the expansion of Havaianas in categories beyond core, and also the
Corporation’s inorganic growth, through new brands, new products or new digital solutions.
The Corporation reiterates its commitment to provide appropriate information to its shareholders and
the market in general, whenever there are any material events about the Corporation’s business.
São Paulo, April 19th, 2022.
ALPARGATAS S.A.
Julian Garrido Del Val Neto
Chief Financial Officer and Investor Relations

