ALPARGATAS S.A.
CNPJ nº 61.079.117/0001-05
NIRE 35.300.025.270
FATO RELEVANTE

A Alpargatas S.A. ("Alpargatas" ou "Companhia"), em observância ao disposto no art. 157, §
4º, da Lei n. º 6.404, de 1976, conforme alterada, e no art. 2º da Instrução CVM n. º 358, de
2002, conforme alterada, neste ato comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, em
continuidade ao Fato Relevante divulgado em 3 de maio de 2021, que concluiu, nesta data, a
operação de aquisição de 100% do capital social de Ioasys Desenvolvimento de Software Ltda.
e Innovation Oasys Desenvolvimento de Sistemas Ltda. (conjuntamente denominadas
“Ioasys”), mediante a assinatura do respectivo Contrato de Compra e Venda de Quotas e o
pagamento da primeira parcela do preço, no montante de R$ 90 milhões, deduzida a dívida
líquida estimada.
O valor remanescente do preço, de até R$ 110 milhões (totalizando o valor de R$ 200 milhões
atribuído a Ioasys, conforme divulgado no Fato Relevante de 3 de maio de 2021), será pago ao
longo de 5 (cinco) anos, parte em dinheiro e parte em ações da Companhia, sendo que uma
parcela de tal valor está atrelada ao atingimento de determinadas metas.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados, nos
termos da legislação aplicáveis, sobre eventuais desdobramentos desta operação.

São Paulo, 7 de maio de 2021.
Julian Garrido Del Val Neto
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
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ALPARGATAS S.A.
CNPJ 61.079.117/0001-05
NIRE 35.300.025.270
MATERIAL EVENT

Alpargatas S.A. (“Alpargatas” or “Corporation”), pursuant to the provisions set forth in article
157, § 4 of Law 6,404 of 1976, as amended, and article 2 of CVM Ruling 358 of 2002, as
amended, hereby informs its stockholders and the market in general, in continuation to the
Material Event disclosed on May 3, 2021, that on this date it concluded the transaction for
acquisition of 100% of the quota capital of Ioasys Desenvolvimento de Software Ltda. and
Innovation Oasys Desenvolvimento de Sistemas Ltda. (collectively referred to as “Ioasys”), upon
execution of the relevant Quota Purchase and Sale Agreement and the payment of the first part
of the purchase price, in the amount of R$ 90 million, minus the estimated net debt.
The remaining amount of the purchase price, of up to R$ 110 million (for a total of R$ 200 million
attributed to Ioasys, as disclosed in the Material Event of May 3, 2021), will be paid during a
term of five (5) years, partly in cash and partly in Company’s stock, and a portion of such amount
is conditioned to the achievement of certain goals.
The Company will keep its stockholders and the market in general duly informed, under the
applicable legislation, about any developments of this transaction.

São Paulo, May 7, 2021.
Julian Garrido Del Val Neto
Chief Financial Officer and Investor Relations Officer
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