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COMUNICADO AO MERCADO
COMPROMISSO
ALPARGATAS

DE

INVESTIMENTO

EM

OFERTA DE

AÇÕES

DA

Itaúsa S.A. (“Itaúsa”), em complemento ao Fato Relevante divulgado nesta data pela
Alpargatas S.A. (“Alpargatas” e “Fato Relevante da Alpargatas”), comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral, que a Itaúsa, em conjunto com Cambuhy Alpa Holding
Ltda., Alpa Fundo de Investimento em Ações, Santo Aldo Participações Ltda., e seus
controladores (“Grupo MS”) (Itaúsa e Grupo MS, considerados em conjunto, “Acionistas
Controladores”) manifestaram o compromisso, no contexto da oferta pública de
distribuição primária de ações de emissão da Alpargatas (“Oferta Restrita”), de:
(i)

exercer integralmente os Direitos de Prioridade, subscrevendo e integralizando
Ações a que fazem jus nos seus respectivos Limites de Subscrição Proporcional, e

(ii)

subscrever e integralizar a totalidade de Ações Ordinárias que vierem a remanescer
no âmbito da Oferta Institucional.

Desta forma, a Itaúsa se comprometeu, no âmbito da Oferta Prioritária, a subscrever e
integralizar, com recursos próprios, 27.720.403 ações de emissão da Alpargatas
(16.083.306 ordinárias e 11.637.097 preferenciais), pelo preço por ação a ser fixado pelo
Conselho de Administração da Alpargatas, tendo como parâmetro: (i) as indicações de
interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por ações
coletadas junto a Investidores Profissionais por meio do Procedimento de Bookbuilding; e
(ii) a cotação das ações preferenciais de emissão da Alpargatas na B3; observados os demais
termos previstos no Fato Relevante da Alpargatas.
Adicionalmente, a Itaúsa poderá, a depender das condições de mercado, subscrever ações
preferenciais no âmbito da Oferta Institucional.
Os recursos líquidos oriundos da Oferta Restrita serão destinados para financiar o
pagamento da aquisição, pela Alpargatas, de participação societária na Rothy´s Inc.

Os demais desdobramentos da Oferta e seus respectivos impactos para a Itaúsa serão
informados ao mercado e aos investidores tão logo o resultado esteja disponível.
Os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula e não definidos neste Comunicado
ao Mercado terão o significado a eles atribuídos no Fato Relevante da Alpargatas.
Este investimento reforça a confiança da Itaúsa e dos demais controladores na estratégia e
na geração de valor de longo prazo da Alpargatas.
Para mais informações sobre a oferta de ações, acesse o Fato Relevante da Alpargatas:
https://ri.alpargatas.com.br/
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