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FATO RELEVANTE

A Administração da São Paulo Alpargatas S.A. (“Alpargatas”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM
358/02 e em consonância com o Fato Relevante divulgado em 16 de abril de 2007, bem como em continuidade ao
Fato Relevante divulgado em 18 de abril de 2007, vem a público informar que tomou conhecimento que, em
atendimento à notificação enviada pela Bolsa de Comércio de Buenos Aires à Alpargatas S.A.I.C. (“Alpargatas
Argentina”) em 17 de abril de 2007, a administração da Alpargatas Argentina, após ter recebido informações
adicionais de seus acionistas, Newbridge Latin America, Long Bar Argentina LLC, Columbia HCA Master
Retirement Trust e OCM Opportunities Fund II, L.P., signatários da Carta de Intenções não vinculativa, divulgou a
seguinte informação à Bolsa de Comercio de Buenos Aires, bem como à Comísion Nacional de Valores e a seus
acionistas, informando que:
1.
as condições da Carta de Intenções são aquelas usuais a tal tipo de operação, incluindo, entre elas,
processo de auditoria a ser conduzido por Alpargatas, negociação e eventual celebração de um contrato de
compra e venda de ações e a eventual aprovação da operação pela CNDC (Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia). Ressalta-se, entretanto, que os signatários da Carta de Intenções estão obrigados pelas disposições
de confidencialidade previstas na Carta de Intenções e, dessa forma, não podem revelar quaisquer outras
informações contempladas na Carta de Intenções.
2.
com relação ao preço de referência, tendo em vista as mesmas disposições de confidencialidade da Carta
de Intenções, os seus signatários não podem revelar o preço de referência das ações previsto na Carta de
Intenções. Os acionistas ressaltaram, ainda, que somente assinaram uma carta de intenções não vinculante e que
o fechamento da operação está sujeito a diversas condições, algumas das quais estão descritas no item 1 acima.
3.
com relação à informação enviada por Alpargatas Argentina à Bolsa de Comercio de Buenos Aires em
17 de abril de 2007 quanto ao número de ações atingidas pela operação pretendida, o acionista Long Bar
Argentina LLC informou à Alpargatas Argentina que a referida operação engloba também certos direitos que
possibilitarão ao Long Bar Argentina LLC o direito de receber ações, em adição às ações a serem recebidas em
decorrência do concurso de credores da Alpargatas Argentina, de forma que o número total de ações de emissão
da Alpargatas Argentina a ser recebido pelo Long Bar Argentina LLC será de 7.415.203 ações.
4.
no que tange à intenção da Alpargatas e à possibilidade de a mesma realizar uma oferta de compra de
outras ações da Alpargatas Argentina, através de uma oferta pública de ações, os acionistas não estão em posição
de prestar informações acerca da intenção da Alpargatas de apresentar uma oferta aos demais acionistas da
Alpargatas Argentina.
Com relação ao item 4 acima, a administração da Alpargatas informa que nenhuma decisão foi tomada quanto à
realização de ofertas para aquisição de ações detidas pelos demais acionistas da Alpargatas Argentina.
O texto original, em espanhol, do comunicado feito por Alpargatas Argentina encontra-se disponível aos Senhores
Acionistas no site da Alpargatas: http://ri.alpargatas.com.br

A Alpargatas informará os Senhores Acionistas e o mercado em geral sobre o desenvolvimento desse negócio.
São Paulo, 25 de abril de 2007
Francisco Silverio Morales Céspede
Diretor de Relações com Investidores

