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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, em continuidade
aos Fatos Relevantes divulgados em 21 de setembro de 2020 e 29 de janeiro de 2021,
com relação à 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 (a “Operação”), que concluiu, em 15 de março de
2021, a transferência para a Vulcabras da operação do canal de e-commerce da marca
“Mizuno” no Brasil.
Ademais, a Companhia informa que as partes, em comum acordo, tendo em vista os
impactos decorrentes do agravamento da pandemia do Covid-19 para o cumprimento das
condições da Operação, decidiram prorrogar a data limite para conclusão do segundo
fechamento da Operação, anteriormente previsto para ocorrer até 31 de março de 2021,
para até 30 de junho de 2021.
A Alpargatas informará aos acionistas e ao mercado em geral quaisquer desdobramentos
relacionados à Operação.
São Paulo, 31 de março 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, in
continuation to the Material Facts disclosed on September 21, 2020 and January 29, 2021,
with respect to 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 (the “Transaction”), that it has completed on March 15th, 2021 the
transfer to Vulcabras of the operations related to the e-commerce channel of the “Mizuno”
brand in Brazil.
Additionally, the Company informs that the parties, by mutual agreement, in view of the
implications caused by the worsening of the Covid-19 pandemic for the fulfillment of the
conditions for the Transaction, decided to extend the deadline for the conclusion of the
second closing of the Transaction, previously envisaged to take place on March 31, 2021,
to June 30, 2021.
Alpargatas will inform its stockholders and the market in general of any developments
regarding the Transaction.
São Paulo, March 31, 2021.

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

