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FATO RELEVANTE
A Vulcabras Azaleia S.A. (“Companhia”)
(“
”) comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, em 6 de julho de 2018, a Vulcabras Azaleia – CE,
Calçados e Artigos Esportivos S.A., subsidiária da Companhia (“Vulcabras
(“
CE”),
celebrou um Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias e Outras
Avenças com UNDER ARMOUR EUROPE B.V. e UNDER ARMOUR UK LIMITED,
dentre outros (“Contrato
Contrato”),
”), pelo qual pretende adquirir a totalidade das quotas
representativas do capital social da UA BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.,
L
com
om sede na Cidade de Jundiaí, Estado de São
Paulo, na Rodovia Vice-Prefeito
Vic Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 2.000,
2
inscrita no
CNPJ/MF sob nº 18.565.468/0001-99,
18.565.468/0001 99, sociedade afiliada da Under Armour, Inc.
(“Transação”).
A consumação da Transação está sujeita ao atendimento de determinadas
condições precedentes típicas às adotadas em operações semelhantes, tais como
a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE.
Observado o cumprimento das condições precedentes, simultaneamente ao
fechamento da Transação, também serão firmados contratos de licença e
operação entre Vulcabras CE e sociedades do Grupo Under
Under Armour, pelos quais
a Vulcabras
s CE passará a ser a distribuidora e licenciada exclusiva das marcas
“Under Armour” no Brasil para calçados, vestuário e acessórios.
A celebração do Contrato foi aprovada pelo Conselho de Administração da
Companhia, nos termos do artigo 17 do seu Estatuto Social, e não foram
verificadas as hipóteses previstas no artigo 256 da Lei nº. 6
6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada.
Jundiaí, 6 de julho de 2018.
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Edivaldo Rogério de Brito
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Vulcabras Azaleia S.A. (“Company”) informs the shareholders and the market
that on July 6, 2018, Vulcabras Azaleia – CE, Calçados e Artigos Esportivos S.A.,
a subsidiary of the Company (“Vulcabras CE”), entered into an agreement for
purchase and sale of equity interest and other covenants (Contrato de Compra e
Venda de Participação Societária e Outras Avenças) with UNDER ARMOUR
EUROPE B.V. and UNDER ARMOUR UK LIMITED, among others (“Agreement”),
by which Vulcabras CE intends to acquire all of the quotas issued by UA BRASIL
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA., with offices in
the City of Jundiaí, State of São Paulo, at Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo
Tonolli, No. 2.000, enrolled with the CNPJ/MF under No. 18.565.468/0001-99,
an affiliate of Under Armour, Inc. (“Transaction”).
The consummation of the Transaction is subject to the fulfillment of certain
conditions precedent typical in similar transactions, such as the approval by
Administrative Council for Economic Defense - CADE.
Upon the completion of the conditions precedent, simultaneously with the closing
of the Transaction, Vulcabras CE will also execute license and operation
agreements with Under Armour Group, by which Vulcabras CE will become an
exclusive distributor and licensee of the “Under Armour” trademarks in Brazil for
footwear, apparel and accessories.
The execution of the Agreement was approved by Company’s Board of Directors,
pursuant article 17 of the bylaws and the approval by the shareholders is
waived, since this acquisition is not covered by article 256 of the Law No.
6.404/76 (Brazilian Corporate Law).
Jundiaí, July 6, 2018.

______________________________________________
Edivaldo Rogério de Brito
Investor Relations Officer
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