SÃO PAULO ALPARGATAS S.A.
CNPJ.MF. 61.079.117/0001-05
NIRE 35 3000 25 270
Companhia Aberta

Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 06
de outubro de 2009, às 16:30 horas.

Reunião realizada no dia 06 de outubro de 2009, às 16:30 horas, na sede da Companhia na
Rua Funchal nº 160, 7° andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, com a presença dos seguintes
membros: Carlos Pires Oliveira Dias, José Alberto Diniz de Oliveira, Márcio Garcia de
Souza, Silvio Tini de Araújo e Oscar de Paula Bernardes Neto. Da ata da reunião consta o
seguinte:

1) APROVAÇÃO DE OFERTA PÚBLICA DE AÇÕES – ALPARGATAS S.A.I.C.
(“ASAIC”): O Conselheiro Márcio Garcia de Souza foi nomeado pelos demais
Conselheiros para presidir a mesa desta reunião. Iniciados os trabalhos foi aprovada, sem
quaisquer restrições, proposta para fechamento de capital da ASAIC. Tal proposta consiste
na implementação, no prazo máximo de 2 (dois) dias, de Oferta Pública de Aquisição
Voluntária de Ações (“Oferta”) pela Companhia visando a aquisição da totalidade das
ações ordinárias escriturais e preferenciais com valor nominal de $1 (um peso argentino)
que estejam em circulação de emissão da ASAIC, nos termos e condições contidos no
prospecto da Oferta, cuja cópia em idioma espanhol foi disponibilizada aos membros do
Conselho de Administração da Companhia e estará à disposição dos acionistas na sede da
Companhia e no website de Relação com Investidores da Companhia. O preço a ser
ofertado por ação sujeita à Oferta será de $3,40 (três pesos argentinos e quarenta centavos).
O Agente Registrário e Pagador relacionado à Oferta será o BBVA Banco Francés S.A..
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A Oferta estará sujeita às seguintes condições, as quais, exceção feita aos itens (i) e (ii),
poderão ser dispensadas pela Companhia: (i) aprovação da Oferta pela Comissión Nacional
de Valores; (ii) manutenção de todas as aprovações e autorizações administrativas
necessárias ou requeridas para a Oferta; (iii) que na data de finalização da Oferta a taxa de
câmbio do valor de compra do Real informada pelo Banco da República da Argentina e
publicada no jornal Ambito Financeiro, não seja superior a 20% nem inferior a 20% da taxa
de câmbio do Período de Aceitação da Oferta (conforme definido no prospecto da Oferta),
publicada pelo jornal acima referido; (iv) não interrupção, durante o prazo da Oferta, da
negociação das ações da ASAIC na Bolsa de Valores de Buenos Aires por prazo superior a
3 (três) dias úteis; (v) manutenção da cotação mínima de $2.00 por ação da ASAIC na
Bolsa de Valores de Buenos Aires e de R$60,00 por ação da Companhia na Bolsa de
Valores de São Paulo, durante todo o prazo da Oferta; e (vi) ausência de alterações
significativas que afetem os termos e condições da Oferta, durante o prazo da Oferta, nas
regras do mercado de câmbio argentino (Mercado Único y Libre de Câmbios – MULC,
criado pelo Decreto nº 260/2002); (vi) ausência de queda igual ou superior a 20% (vinte
por cento) do valor do índice MAR (Merval Argentina), durante todo o prazo da Oferta, se
comparado com o índice MAR no fechamento do mercado de ações argentino em 05 de
outubro de 2009. De forma a viabilizar a adequada representação da Companhia em todo os
atos a serem praticados em seu nome no âmbito da Oferta, os membros do Conselho de
Administração da Companhia, neste ato, ratificam todos os termos e condições da
procuração outorgada pela Companhia ao Sr. Osvaldo José Norte Sabino e outros, em 17 de
setembro de 2007, a qual permanece em pleno vigor e efeito. Da mesma forma o Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. José Roberto Lettiere, e o Diretor Jurídico,
Sr. Adalberto Fernandes Granjo, ficam autorizados a, individualmente, praticarem todos e
quaisquer atos e/ou autorizarem a diretoria a assinar o que necessário for, de forma a
formalizar e operacionalizar a Oferta. Os assuntos ora aprovados serão objeto de Fato
Relevante a ser publicado pela Companhia de forma a manter seus acionistas e o mercado
em geral devidamente informado.

Declaro que o extrato supra é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 06 de outubro de 2009.

Márcio Garcia de Souza
Conselheiro
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