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FATO RELEVANTE

A Track&Field Co. S.A. (“Track&Field” ou “Companhia”) (B3: TFCO4), empresa brasileira, de alcance
nacional, com mais de 30 anos de atuação nos mercados de moda esportiva e wellness, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que Túlio Capeline Landin, Diretor-Presidente (CEO), anunciou hoje que
deixará a Companhia em 30 de junho de 2021. Frederico Wagner, um dos fundadores da Companhia,
assumirá o cargo de Diretor-Presidente, além da Diretoria de Gente e Gestão, mantendo a posição de
membro do Conselho de Administração.
Túlio Landin liderou a implementação da nova estrutura de governança e do plano estratégico aprovados
pelo Conselho de Administração. Sua gestão como Diretor-Presidente se encerra com a conclusão de seu
contrato de três anos, no qual realizou todas as suas metas mesmo em um ambiente de pandemia,
incluindo a abertura de capital no ano passado.
“O papel do Túlio nos últimos três anos foi fundamental para a consolidação da Track&Field como uma das
principais plataformas de wellness do país, e sua liderança possibilitou que entregássemos um excelente
desempenho mesmo durante a pandemia, principalmente alavancando nossa plataforma omnicanal. Seu
mandato previa a preparação da empresa para o IPO, que foi conduzido com muito sucesso. A família
Track&Field Co. agradece a sua valiosa contribuição”, afirmou Fred Wagner.
Acumulando mais de 30 anos de experiência, Fred Wagner teve atuação direta nos diversos movimentos
de expansão da Companhia, com destaque para a implementação do programa de franquias em 2011. Em
2020, com a reestruturação da governança, passou a integrar também o Comitê de Estratégia e Inovação e
o Comitê de Varejo. Fred dará continuidade ao ciclo atual de transformação digital e expansão da
Companhia, consolidando a Track&Field como a maior varejista de bem-estar do Brasil.
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MATERIAL FACT

Track&Field Co. S.A. (“Track&Field” or “Company”) (B3: TFCO4), a Brazilian corporation, operating for the
past 30 years in the sportswear and wellness markets, announces to its shareholders and the market in
general that Túlio Capeline Landin, Chief Executive Officer, announced today that he will leave the Company
on June 30, 2021. Frederico Wagner, one of the Company’s founders, will take the office as the Chief
Executive Officer, besides the People and Management Executive Board, maintaining his position as a
member of the Board of Directors.
Túlio Landin led the implementation of the new governance structure and the strategic plan approved by
the Board of Directors. His tenure as CEO ends with the conclusion of his three-year contract, wherein he
achieved all his goals, even during the pandemic, including our IPO last year.
“Túlio’s role played over the last three years was essential to consolidate Track&Field as one of Brazil’s main
wellness platforms, and his leadership enabled us to deliver outstanding performance, even during the
pandemic, mainly bolstering our omnichannel platform. His tenure included the Company’s preparation for
its IPO, which was successfully conducted. The Track&Field Co. family is grateful for his valuable
contribution”, affirms Fred Wagner.
Cumulating over 30 years of experience, Fred Wagner actively participated in various situations of the
Company’s expansion, especially the implementation of the franchise program in 2011. In 2020, with
governance restructuring, he also became a member of the Strategy and Innovation Committee, and the
Retail Committee. Fred will go further with the current cycle of digital transformation and expansion of the
Company, consolidating the Track&Field as Brazil’s leading wellness retailer.
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