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COMUNICADO AO MERCADO

ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA RELEVANTE
Alpargatas S.A. (“Alpargatas” ou “Companhia”), em cumprimento ao artigo 12 da Instrução
CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica que recebeu correspondência dos acionistas
controladores da Companhia, quais sejam, Itaúsa S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº
61.532.644/0001-15; Cambuhy Alpa Holding Ltda. (“Cambuhy Alpa”), inscrita no CNPJ/MF
sob nº 04.723.665/0001-84; e Alpa Fundo de Investimentos em Ações, inscrito no CNPJ/MF
sob nº 35.727.406/0001-55 (representada por sua gestora Cambuhy Investimentos Ltda.),
informando que a co-controladora Cambuhy Alpa reduziu em 3,21% a sua participação em
ações preferenciais de emissão da Companhia, passando a deter diretamente 21.766.578
ações preferenciais, representativas de 7,61% das ações preferenciais da Alpargatas, por
meio de operação de cisão parcial e versão de parcela do seu patrimônio líquido para
sociedade detida exclusivamente por sócios que integravam o quadro original de acionistas
da Cambuhy Alpa,. Por conseguinte, a participação total detida pelos acionistas controladores
da Companhia passou a ser de 69.715.679 ações preferenciais, representativas de 24,37%
das ações preferenciais de emissão da Alpargatas.

São Paulo, 21 de agosto de 2020.

Julian Garrido Del Val Neto
Diretor de Administração e Finanças, Relações com Investidores e Estratégia
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São Paulo, 18 de agosto de 2020.
À
ALPARGATAS S.A.
Avenida das Nações Unidas, 14.261, Ala A, 9º a 11º andares
São Paulo - SP
At. Sr. Julian Garrido Del Val Neto
Diretor de Administração, Finanças, Relações com Investidores e Estratégia
Ref.: Redução de Participação do Bloco de Controle em Ações Preferenciais
Prezados Senhores,
Itaúsa S.A., inscrita no CNPJ sob nº 61.532.644/0001-15, com sede na Avenida
Paulista, 1.938, 5º andar, São Paulo (SP); Cambuhy Alpa Holding Ltda. (“Cambuhy Alpa”),
inscrita no CNPJ sob nº 04.723.665/0001-84, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
4.440, 16º andar, sala 10, São Paulo (SP); e Alpa Fundo de Investimentos em Ações,
inscrito no CNPJ sob nº 35.727.406/0001-55, aqui representada por sua gestora Cambuhy
Investimentos Ltda., com endereço na Rua Amauri, 255, 7º andar, São Paulo (SP), na
qualidade de acionistas controladores, consoante o Acordo de Acionistas celebrado em 20 de
setembro de 2017, informam que, em cumprimento ao disposto no Artigo 12º da Instrução
CVM nº 358/2002, conforme alterada, e na Política de Negociação de Valores Mobiliários da
ALPARGATAS S.A. (“Companhia”), a co-controladora Cambuhy Alpa, por meio de operação
de cisão parcial e versão de parcela do seu patrimônio líquido para sociedade detida
exclusivamente por sócios que integravam o quadro original de acionistas da Cambuhy Alpa,
reduziu em 3,21% a sua participação em ações preferenciais de emissão da Companhia,
passando a deter diretamente 21.766.578 ações preferenciais, representativas de 7,61% das
ações preferenciais de emissão da Companhia.
Por conseguinte, a participação total detida pelos acionistas controladores da
Companhia, passou a ser de 69.715.679 ações preferenciais, representativas de 24,37% das
ações preferenciais de emissão da Companhia.
A co-controladora Cambuhy Alpa informa, ainda, que:
(a) não detém instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações da
Companhia, sejam de liquidação física ou financeira; e
(b) o objetivo da referida operação de cisão parcial não tem qualquer pretensão de
alterar a composição do controle da Companhia ou sua estrutura administrativa.
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam
necessários.
Atenciosamente,
________________________________
ITAÚSA S.A.
Alfredo Setubal
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Cambuhy Alpa Holding Ltda.
Maria Fernanda Caramuru
Guilherme Bottura
Mauro Agonilha

________________________________
Alpa Fundo de Investimentos em Ações
Guilherme Bottura
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