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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 e 30 de dezembro
de 2021, vem informar aos acionistas e ao mercado em geral que a operação de alienação da
totalidade de sua participação na Terras de Aventura Indústria de Artigos Esportivos S.A. (“Osklen”),
correspondente a 60% do capital social da Osklen, para a DASS Nordeste Calçados e Artigos
Esportivos S.A. (“Operação”) foi aprovada, sem qualquer restrição, pela Superintendência Geral do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE (“CADE”).
Mencionada aprovação foi proferida no âmbito do Ato de Concentração nº 08700.000902/2022-84
e só será final depois de transcorrido o prazo de 15 dias contado de sua publicação no Diário Oficial
da União, que ocorreu dia 24 de fevereiro de 2022, sem que tenha havido recursos ou avocação
pelo Tribunal do CADE, nos termos da legislação aplicável.
O fechamento da Operação está sujeito ainda ao cumprimento de outras condições precedentes,
determinadas quando da celebração do Contrato de Compra e Venda relacionado à Operação.
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, 25 de fevereiro 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 and 30th of December 2021, ALPARGATAS S.A. (“Corporation” or
“Alpargatas”) hereby informs its shareholders and the market in general that the General
Superintendence of the Administrative Council for Economic Defense - CADE ("CADE") approved,
without any restrictions, the sale of all of the Company’s interest in Terras de Aventura Indústria de
Artigos Esportivos SA (“Osklen”), corresponding to 60% of the capital stock of Osklen to DASS
Nordeste Calçados e Artigos Esportivos SA (“Transaction').
The aforementioned approval was given within the scope of the Concentration Act No.
08700.000902/2022-84 and will only be final after a period of 15 days from its publication in the
Official Gazette of the Union, which occurred on February 24th, 2022, without any appeals or recall
by the CADE Court, under the terms of the applicable legislation.
The closing of the Transaction is still subject to the fulfillment of other conditions precedent,
determined upon the execution of the Purchase and Sale Agreement related to the Transaction.
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, February 25, 2022.
ALPARGATAS S.A.
Julian Garrido Del Val Neto
Chief Financial Officer and Investor Relations

