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RELATÓRIO DE ORIGEM E JUSTIFICATIVA
Em atendimento ao disposto na Instrução CVM n° 481 de 17 de dezembro de 2009, a
administração da São Paulo Alpargatas S.A. (“SPASA”) apresenta o presente Relatório de
Origem e Justificativa, de forma a detalhar aos Srs. Acionistas os motivos e fundamentos que
justificam a alteração estatutária a ser submetida à aprovação dos Srs. Acionistas em
Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 24 de fevereiro de 2010, conforme Edital de
Convocação cujo primeiro anúncio foi publicado na presente data no Diário Oficial do Estado de
São Paulo e Valor Econômico.
I.

OBJETO DA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA PROPOSTA

1.1.

O objeto da alteração estatutária proposta consiste na alteração da Cláusula 5ª do

Estatuto Social da SPASA de forma a refletir o novo número de ações ordinárias e preferenciais
de emissão da companhia em decorrência do desdobramento de ações que deverá ser objeto de
aprovação dos Srs. Acionistas na Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 24 de
fevereiro de 2010. Verifica-se, portanto, que a alteração estatutária proposta tem o mero objetivo
de adaptar o Estatuto Social da SPASA, caso seja aprovado o desdobramento das ações
ordinárias e preferenciais de sua emissão.
1.2.

O desdobramento consiste em operação societária por meio da qual cada ação de

emissão da uma companhia é desdobrada em duas ou mais ações da mesma espécie ou classe
da ação original. Caso aprovado, o desdobramento proposto deverá atingir tanto as ações
ordinárias de emissão da SPASA como as ações preferenciais e será realizado na proporção de
1:20. Ou seja, para cada ação ordinária ou preferencial de emissão da SPASA, serão emitidas 19
ações adicionais, da mesma espécie e classe. Com isso, a composição do capital social da
SPASA passará a ser a seguinte:

Classe de Ações

II.

N° Pré

N° Pós

Desdobramento

Desdobramento

ON

9.076.204

181.524.080

PN

8.596.590

171.931.800

Total

17.672.794

353.455.880

JUSTIFICATIVA DO DESDOBRAMENTO

2.1.

O desdobramento de ações descrito no item I acima visa aumentar a quantidade de

ações que compõem o capital social da SPASA de forma a adequar o valor de tais ações a níveis
ideais de mercado, trazendo, dentre outros, os seguintes benefícios à companhia e seus
acionistas: (a) criação de um lote padrão de negociação (100 ações) mais acessível, permitindo
que a SPASA aumente sua base de investidores; e (b) aumento de liquidez das ações de
emissão da SPASA, o que decorrerá naturalmente do maior número de investidores e do valor de
lote mais acessível.
III.

EFEITOS JURÍDICOS E ECONÔMICOS

3.1.

Do ponto de vista jurídico, o desdobramento implicará na atribuição de novas ações aos

atuais acionistas da SPASA, na proporção de 1:20. Para cada ação ordinária, escritural, sem
valor nominal da SPASA serão emitidas 19 novas ações ordinárias, escriturais e sem valor
nominal. Da mesma forma, para cada ação preferencial, escritural, sem valor nominal da SPASA
serão emitidas 19 novas ações preferenciais, escriturais e sem valor nominal.
3.1.1

Não haverá qualquer diluição em virtude do desdobramento, tendo em vista que o capital

social passará a ser dividido em um maior número de ações, porém, cada acionista também
passará a deter um maior número de ações, ambos aumentos sendo na proporção de 1:20.
3.2.

Do ponto de vista econômico também não haverá qualquer impacto negativo para os Srs.

Acionistas, uma vez que a participação percentual de cada acionista no capital social da SPASA,
seja votante, não votante ou total, permanecerá inalterada.

3.2.1.

O desdobramento proposto não afetará qualquer direito patrimonial ou político dos Srs.

Acionistas, conferido pelas ações que detêm no capital social da SPASA.
A administração da SPASA permanece à disposição dos Srs. Acionistas para esclarecer
quaisquer dúvidas porventura oriundas das propostas de desdobramento e consequente
alteração estatutária aqui descritas.
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