SÃO PAULO ALPARGATAS S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 61.079.117/0001-05 - NIRE nº 35 300 025 270
AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administração, em reunião realizada
no dia 14 de março de 2008, deliberou o pagamento de juros a título de remuneração sobre capital
próprio, observadas as disposições legais e estatutárias aplicáveis, com retenção de Imposto
de Renda na Fonte para pessoas físicas e jurídicas conforme legislação vigente, para todas as
18.023.178 ações escriturais emitidas em que se divide o capital social, excetuando-se as 605.045
ações que se encontram em tesouraria, perfazendo o montante bruto de até R$ 13.730.954,07 sendo
R$ 0,75 por ação ordinária e R$ 0,83 por ação preferencial. Esse valor será imputado ao dividendo
anual obrigatório que vier a ser aprovado na Assembléia Geral Ordinária de 2009. O pagamento
será efetuado pelo Banco Itaú S.A., no dia 31 de março de 2008, aos acionistas inscritos em 24 de
março de 2008, mediante crédito em suas respectivas contas correntes, sendo as ações negociadas
“ex direito” aos juros sobre capital próprio a partir de 25 de março de 2008.
São Paulo, 14 de março de 2008
Francisco Silverio Morales Cespede
Diretor de Relações com Investidores
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