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FATO RELEVANTE
Vulcabras S.A. e Grupo adidas anunciam a formação de "Joint Venture" na
Argentina
A Vulcabras S.A. e o Grupo adidas anunciam hoje que chegaram a um acordo final para
a constituição de uma sociedade na Argentina (Joint Venture) para conduzir os negócios
de distribuição de calçados, confecções e acessórios com a marca Reebok.
De acordo com os termos do contrato, Pedro Bartelle será o Presidente da nova
sociedade, que será administrada por um Conselho de Administração composto de
executivos da Reebok e da Vulcabras.
A nova sociedade inicia operações em 2 de junho de 2008 e tem duração prevista até
dezembro de 2.015. A Vulcabras já era a distribuidora exclusiva dos produtos com a
marca Reebok, na Argentina deste agosto de 2003 através de sua subsidiária integral
VDA Calzados y Artículos Deportivos S/A, com um contrato com duração até 2.010,
prorrogável, sob certas condições, até 2.012
Este negócio está sujeito à revisão e aprovação pelo CNDC, órgão regulador argentino.
O Grupo adidas anunciou que planeja consolidar os resultados financeiros da nova
sociedade a partir de 02/06/08 nos seus Demonstrativos Financeiros Consolidados.
O Grupo adidas e a Vulcabras S.A. decidiram não divulgar os detalhes financeiros do
negócio.
Sobre o Grupo adidas
O Grupo adidas é um dos líderes mundiais no segmento de materiais esportivos,
oferecendo uma grande variedade de produtos com três marcas principais: adidas,
Reebok e TaylorMade-adidas Golf. Com sede em Herzogenaurach, na Alemanha, o

Grupo tem mais de 31.000 empregados e Receita Líquida Anual da ordem de 10,3
bilhões de euros.
Sobre a Reebok
A Reebok International Ltd., subsidiária do Grupo adidas, com sede em Canton, no
estado americano de Massachussetts, é uma das líderes mundiais na criação e
distribuição de calçados, confecções e equipamentos esportivos.
Sobre a Vulcabras
A Vulcabras, com sede em Jundiaí, São Paulo, é uma companhia aberta que através de
suas subsidiárias desenvolve, produz e distribui calçados esportivos e femininos, além
de confecções esportivas.
A Vulcabras produz a quase totalidade dos produtos que distribui em suas fábricas
localizadas no Ceará, Sergipe, Bahia e Rio Grande do Sul, no Brasil e em Coronel
Suárez, na Argentina.
A Vulcabras é a maior companhia brasileira do setor, emprega mais de 30.000 pessoas e
teve faturamento de 1,1 bilhões de dólares no último exercício.
Jundiaí - SP, 2 de junho de 2008.
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