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FATO RELEVANTE
A ALPARGATAS S.A. (“Companhia” ou “Alpargatas”), em cumprimento ao disposto na
Resolução CVM nº 44/21 e ao disposto no art. 157, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada
(“Lei das S.A.”), em complemento ao Fato Relevante divulgado no dia 1º de novembro de
2021,comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, que celebrou nesta data Contrato
de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato”), por meio do qual se
comprometeu a alienar para a DASS Nordeste Calçados e Artigos Esportivos S.A.(“DASS”) a
totalidade de sua participação na Terras de Aventura Indústria de Artigos Esportivos S.A.
(“Osklen”), correspondente a 60% do capital social da Osklen (“Operação”).
O preço de aquisição foi definido, observada a proporção da participação da Companhia na
Osklen e considerando que 100% do Enterprise Value (“EV”) da Osklen foi avaliado em R$400
milhões, o que representa um múltiplo EV/EBITDA LTM de 16,4x. O preço total é composto de
(i) uma parte fixa, representando 75% do preço, que será paga em 3 parcelas, sendo a primeira
no primeiro aniversário do fechamento da Operação, e as demais no segundo e terceiro
aniversários do fechamento da Operação, sendo todas corrigidas pela variação positiva do CDI,
desde a data de celebração do Contrato até o pagamento de cada uma das parcelas; e (ii) uma
parte variável, representando até 25% do preço de aquisição, condicionada ao atingimento pela
Osklen de determinadas métricas de desempenho nos exercícios de 2022 e 2023.
O fechamento da Operação está sujeito ainda ao cumprimento de terminadas condições
precedentes, usuais a esse tipo de transação, incluindo a aprovação pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE.
A Operação 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, 30 de dezembro de 2021.
ALPARGATAS S.A.
Julian Garrido Del Val Neto
Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
ALPARGATAS S.A. (“Company” or “Alpargatas”), pursuant to the Resolution of the Brazilian
Securities and Exchange Commission of Brazil ("CVM") nº 44, of August 23, 2021, and the
provisions of Paragraph 4 of article 157 of Law No. 6.404, of December 15, 1976, hereby informs
its shareholders and the market in general that the Company has entered into a Share Purchase
Agreement (“SPA”) through which it agreed to sale to DASS Nordeste Calçados e Artigos
Esportivos S.A. (“DASS”) all of its social stake in Terras de Aventura Indústria de Artigos
Esportivos S.A. (“Osklen”), which represents 60% of Osklen’s capital stock (“Transaction”).
The purchase price was defined, observing the proportion of the Company's stake and
considering that 100% of the Enterprise Value (“EV”) of Osklen was valued at R$400 million,
which represents an EV/EBITDA LTM multiple of 16, 4x. The total price is composed of (i) a
fixed portion, representing 75% of the price, which will be paid in 3 installments, the first on the
first anniversary of the closing of the Transaction, and the others on the second and third
anniversaries of the closing of the Transaction, all being adjusted by the positive variation of the
CDI, from the date of execution of the SPA until the payment of each one of the installments;
and (ii) a variable portiont, representing up to 25% of the purchase price, subject to the
achievement by Osklen of certain performance metrics during 2022 and 2023.
The Transaction is subject to certain precedent conditions that are usual for this type of
transaction, including approval by the antitrust authority (Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE).
The Transaction 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, December 30, 2021.
ALPARGATAS S.A.
Julian Garrido Del Val Neto
Chief Financial Officer and Investor Relations

