VULCABRAS AZALEIA S.A.
CNPJ/MF nº 50.926.955/0001-42
NIRE 35.300.014.910

FATO RELEVANTE
A Vulcabras Azaleia S.A. (“Companhia”)
(“
”) comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral, em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 6 (seis) de
julho de 2018, que, nesta data, ocorreu o fechamento da operação prevista no
Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias e Outras Avenças
celebrado em 6 de julho de 2018 entre Vulcabras Azaleia – CE, Calçados e
Artigos Esportivos S.A., subsidiária da Companhia (“Vulcabras
(“Vulcabras CE”),
CE
UNDER
ARMOUR EUROPE B.V. e UNDER ARMOUR UK LIMITED (“Vendedoras
(“Vendedoras”), dentre
outros (“Contrato”),
”), resultando, assim, na aquisição, pela Vulcabras CE,
C no valor
de R$ 97.500.000,00 (noventa e sete milhões e quinhentos mil reais),
reais) sujeito à
ajuste, a ser pago em 9 (nove) parcelas mensais,, da totalidade das quotas de
emissão da UA BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA.,
LTDA. com
om sede na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na
Rodovia Vice-Prefeito
Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 2000, inscrita
inscrita no CNPJ/MF sob
nº 18.565.468/0001-99,
18.565.468/0001 99, sociedade afiliada da Under Armour, Inc, anteriormente
detida pelas Vendedoras,
Vendedoras, a qual passa a ter, nesta data, a denominação de
VULCABRAS AZALEIA – SP, COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
Foram também firmados, nesta data, contratos de franquia e importação, dentre
outros, entre Vulcabras CE e sociedades do Grupo 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 pelo prazo de 10
(dez) anos.

Jundiaí, 1° de outubro de 2018.

______________________________________________
_______________________________________
_______
Edivaldo Rogério de Brito
Diretor de Relações com Investidores

VULCABRAS AZALEIA S.A.
CNPJ/MF nº 50.926.955/0001-42
NIRE 35.300.014.910

MATERIAL FACT
Vulcabras Azaleia S.A. (“Company”)
(“
”) informs the shareholders and the market
that in continuity of the Material Fact issued on July 6, 2018, that on this date,
the closing of the transaction set forth in the agreement for purchase and sale of
equity interest and other covenants (Contrato
(Contrato de Compra e Venda de
Participação Societária e Outras
Ou
Avenças)) entered by and between Vulcabras
Azaleia – CE, Calçados e Artigos Esportivos S.A., a subsidiary of the Company
(“Vulcabras CE”)
”) with UNDER ARMOUR EUROPE B.V. and UNDER ARMOUR UK
LIMITED (“Sellers”)
”) among others (“Agreement”),
(“
”), was implemented, resulting,
therefore, in the acquisition by Vulcabras CE[,
CE[, for a purchase price of BRL $
97.500.000,00 (ninety seven million and five hundred thousand reais), subject
to a price adjustment, to be paid in nine (9) monthly installments, of the totality
of quotas
uotas issued by UA BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS
ARTI
ESPORTIVOS LTDA.,
LTDA. with offices in the City of Jundiaí, State of São Paulo, at
Rodovia Vice-Prefeito
Prefeito Hermenegildo Tonolli, No. 2000, enrolled with the CNPJ/MF
under No. 18.565.468/0001-99,
18.565.468/0001 99, an affiliate of Under Armour, Inc, previously
held by the Sellers, which upon this date becomes named as VULCABRAS
AZALEIA – SP, COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
On this date, Vulcabras CE has also executed a franchise and importation
agreements, among others 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 for a term of ten (10)
years.

Jundiaí, October 1st, 2018.

______________________________________________
Edivaldo Rogério de Brito
Investor Relations Officer

