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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 celebrou
nesta data com a Vulcabras Azaleia – CE Calçados e Artigos Esportivos S.A. e
Vulcabras Distribuidora de Artigos Esportivos Ltda. (conjuntamente denominadas
“Vulcabras”) um Contrato de Compra e Venda para alienação 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 os canais de e-commerce e as lojas operados exclusivamente sob a marca
“Mizuno”), bem como a relação contratual com Mizuno Corporation (a “Operação”).
O fechamento da Operação está sujeito ao cumprimento de determinadas condições
precedentes, incluindo a segregação de tal unidade de negócio em uma nova
sociedade, a assinatura entre Vulcabras e Mizuno Corporation de um contrato de
distribuição e a aprovação da Operação junto ao Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência, e apenas acontecerá após o cumprimento destas.
A avaliação base do negócio é de aproximadamente R$200.000.000,00 (duzentos
milhões de reais), fundamentada no montante de seu capital de giro. A estrutura de
pagamento será da seguinte forma: i. os recebíveis não serão transferidos para a
Vulcabras; e ii. a Vulcabras irá pagar o valor estimado de R$32.500.000,00 (trinta de
dois milhões e quinhentos mil reais), da seguinte forma: a) R$10.000.000,00 (dez
milhões de reais) até o fechamento da Operação, e b) o valor remanescente em até 5
dias úteis após a determinação do valor final, ajustado pelo estoque a ser apurado no
momento do fechamento da Operação.
A realização desta Operação está em linha com o planejamento estratégico da
Alpargatas, intensificando 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
desdobramentos relacionados à Operação.
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São Paulo, 21 de setembro de 2020.

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 entered into a Purchase and Sale Agreement with Vulcabras Azaleia – CE
Calçados e Artigos Esportivos S.A. and Vulcabras Distribuidora de Artigos Esportivos
Ltda. (jointly referred to as “Vulcabras”) for the sale 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
e-commerce channels and the stores operating exclusively under the “Mizuno” brand),
as well as the contractual relationship with Mizuno Corporation (the “Transaction”).
The closing of the Transaction is subject to the fulfillment of certain conditions precedent,
including the segregation of this business unit into a new company, the execution
between Vulcabras and Mizuno Corporation of a distribution agreement and the approval
from the Brazilian Antitrust Authorities for the Transaction, and will only occur upon
fulfillment of such conditions.
The base valuation for the business is of approximately two hundred million Reais
(R$ 200,000,000), based on its working capital amount. The payment structure will be
the following: i. the receivables will not be transferred to Vulcabras; and ii. Vulcabras will
pay the estimated amount of thirty-two million, five hundred thousand Reais
(R$ 32,500,000) as follows: a) ten million Reais (R$ 10,000,000) by the closing of the
Transaction, and b) the remaining amount within 5 business days from final value
determination, adjusted by the inventory to be calculated as of closing of the Transaction.
The consummation of this Transaction is aligned with the Company’s strategic planning,
intensifying 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, September 21, 2020.

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