
 
 

 
 

 

ALPARGATAS S.A. 

Companhia Aberta 

C.N.P.J. nº 61.079.117/0001-05 

NIRE 35.300.025.270 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

ATINGIMENTO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA SUPERIOR A 5% 

Alpargatas S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao artigo 12 da Instrução CVM nº 358, de 

3 de janeiro de 2002, comunica que recebeu correspondência informando que o conjunto de 

veículos administrados e/ou geridos pela Constellation Investimentos e Participações 

Ltda. (cópia anexa) passaram a deter ações preferenciais que representam o equivalente a 

5,06% do total das ações de mesma espécie emitidas pela Companhia. 

 

 

São Paulo, 30 de dezembro de 2020.  

 

Julian Garrido Del Val Neto 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 



Rua Amauri, 255 – 6º andar  
Jardim Europa – São Paulo – SP 
CEP 01448-000 
+55 11 4501.0000
constellation.com.br

São Paulo, 30 de dezembro de 2020. 

À  
ALPARGATAS S.A. 
At.: Sr. Julian Garrido Del Val Neto 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 
e-mail: ri@alpargatas.com

Ref.:  
Re-rat - Aquisição de participação acionária relevante - ações da  Alpargatas S.A. 

Prezado Senhor, 

A Constellation Investimentos e Participações Ltda. (“Constellation”), inscrita no CNPJ/ME 
sob o nº 06.182.127/0001-55, vem, por meia da presente, COMUNICAR à Empresa e ao 
mercado em geral, nos termos da Instrução CVM 358 de 03 de janeiro de 2002 (“ICVM 358”), 
sobre a negociação relevante de investidores não residentes e fundos de investimento geridos 
pela Constellation, que passaram a deter 14.463.100 de ações preferenciais emitidas pela 
ALPARGATAS S.A. (“Companhia”),  que correspondem a 5,06% do capital social, do total 
emitido pela Companhia nessas espécies de ações.  
Ressaltamos, ainda, que a aquisição da participação acima mencionada tem natureza de 
investimento e não busca alterar a administração, composição do controle ou funcionamento da 
Companhia. 
A Constellation não possui quaisquer derivativos relacionados à Companhia, e não faz parte de 
quaisquer acordos de acionistas. 

Atenciosamente, 

_______________________________________ 
Constellation Investimentos e Participações Ltda. 

Alex Rodrigues
COO

Florian Bartunek
CIO
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