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FATO RELEVANTE

A administração da São Paulo Alpargatas S.A. (“SPASA”), em atendimento ao disposto na
Instrução CVM 358/02 e em complementação ao Fato Relevante publicado em 22.4.2008, informa
os Senhores Acionistas e o público em geral que, em 19.5.2008 foi publicado Hecho Relevante
(Fato Relevante) pela Tavex Algodonera, S.A. (“Tavex”), tratando do aumento de capital a ser
realizado na Tavex, nos termos e condições a seguir descritos.
O Período de Subscrição Preferencial, bem como o prazo para recebimento de solicitações de
ações adicionais para o aumento de capital da Tavex encerrou-se em 9.5.2008. De acordo com as
informações prestadas pelo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, agente financeiro responsável pelo
aumento de capital da Tavex (“Agente”), durante o Período de Subscrição Preferencial foram
subscritas, através do exercício de direitos de preferência na subscrição, 25.389.742 ações.
Ainda segundo as informações prestadas pelo Agente, durante o Período de Subscrição
Preferencial, foram recebidas solicitações para subscrição de ações adicionais que tinham por
objeto, conjuntamente, 3.701.282 ações da Tavex. Consequentemente, em 16.5.2008 (“Data de
Atribuição das Ações Adicionais”), o Agente procedeu com o rateio mencionado no Fato Relevante
de 22.4.2008, tendo em vista que a demanda por ações adicionais da Tavex foi maior do que o
número de ações não subscritas durante o Período de Subscrição Preferencial.
Em vista do acima, o aumento de capital da Tavex foi integralmente subscrito, com a subscrição da
totalidade das 27.730.590 ações que integravam o referido aumento. Cada ação foi emitida ao
valor nominal de €0,92 (noventa e dois centavos de Euro), com um ágio por ação de €0,52
(cinqüenta e dois centavos de Euro), resultando em um valor total de €39.932.049,60 (trinta e nove
milhões, novecentos e trinta e dois mil, quarenta e nove Euros e sessenta centavos).

Verificando-se a subscrição integral do aumento de capital durante o Período de Subscrição
Preferencial e na Data de Atribuição das Ações Adicionais, a emissão em questão foi concluída
antecipadamente, sem a abertura do Período de Subscrição Adicional.
No decorrer dos próximos dias, a Tavex procederá com a formalização do aumento através da
correspondente escritura pública de aumento de capital, bem como iniciará os procedimentos para
listagem e negociação das novas ações nas Bolsas de Valores de Madrid, Bilbao e Valência.
A administração da SPASA voltará a informar aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral o
andamento e desenvolvimento desse negócio.
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