SÃO PAULO ALPARGATAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 61.079.117/0001-05 - NIRE nº 35 300 025 270

SÃO PAULO ALPARGATAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 61.079.117/0001-05 - NIRE nº 35 300 025 270

Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração
realizada em 15 de maio de 2008 às 10:00hs
Reunião do Conselho de Administração em epígrafe, realizada na sede da Companhia na Rua Funchal
nº 160, Vila Olímpia, São Paulo - SP, com a presença dos seguintes membros: Marcelo Pereira Malta
de Araujo, Carlos Pires Oliveira Dias, José Alberto Diniz de Oliveira, Marco Antonio Zangari, Silvio
Tini de Araújo e Oscar de Paula Bernardes Neto. Da ata da reunião consta o seguinte: I - Eleição
do Presidente do Conselho de Administração: Os membros do Conselho de Administração, nos
estritos termos do artigo 13 do Estatuto Social, elegeram por unanimidade o Conselheiro Marcelo
Pereira Malta de Araujo, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, até o término do
seu mandato. II - Resultados do Primeiro Trimestre de 2008: Aprovados o Relatório da Administração
e as Demonstrações Financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2008, para entrega à Comissão
de Valores Mobiliários, às Bolsas de Valores e para publicação. III - Pagamento de Juros Sobre o
Capital Próprio “Ad Referendum” da Assembléia Geral Ordinária: Os membros do Conselho de
Administração aprovaram, ad referendum da Assembléia Geral Ordinária de 2009, 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. O benefício contempla todas as 17.672.794 ações escriturais emitidas em que se
divide o capital social, excetuando-se as 254.661 ações que se encontram em tesouraria. Perfaz o
montante bruto de até R$ 12.345.539,56. Farão jus ao recebimento dos juros os acionistas inscritos
em 23 de maio de 2008, sendo as ações negociadas “ex direito” aos juros sobre capital próprio a
partir de 26 de maio de 2008. Esse valor será imputado ao dividendo anual obrigatório que vier a
ser aprovado na Assembléia Geral Ordinária de 2009. O montante bruto deliberado será pago em
duas parcelas. A primeira parcela, no valor de R$ 7.999.744,18 correspondente a R$ 0,4383 por ação
ordinária e R$ 0,4821 por ação preferencial, será paga pelo Banco Itaú S.A., no dia 30 de junho de
2008. A segunda parcela, no valor de R$ 4.345.795,38 correspondente a R$ 0,2381 por ação ordinária
e R$ 0,2619 por ação preferencial, será paga no exercício de 2008, em data futura a ser definida
pelo Conselho de Administração. Fica a administração da sociedade autorizada a publicar aviso
aos acionistas do pagamento de juros sobre o capital próprio. IV - Aquisição de Ações de Própria
Emissão: Os Senhores Conselheiros aprovaram, nos termos do Artigo 16, inciso X do Estatuto Social
e das Instruções CVM nºs 10/1980, 268/97 e 390/03, a aquisição de até 433.213 ações preferenciais e
até 299.632 ações ordinárias nominativas escriturais sem valor nominal, de emissão desta Sociedade,
com a opção de cancelamento, sem redução do capital social, ou de permanência em tesouraria
e posterior alienação, competindo à Diretoria da São Paulo Alpargatas S.A. definir o momento e a
quantidade de ações a ser efetivamente adquirida. Também ficou estabelecido que: (a) as aquisições
têm por objetivo a aplicação de recursos disponíveis em caixa; (b) as aquisições serão suportadas pelo
valor das reservas existentes no Balanço Patrimonial; (c) a autorização vigorará pelo prazo máximo de
207 dias, que tem início no dia 19 de maio de 2008 e término no dia 12 de dezembro de 2008; (d) a soma
da quantidade de ações preferenciais hoje existentes em tesouraria (254.661) e da quantidade máxima
que poderá ser adquirida (433.213) é igual a 10% da quantidade atual em circulação no mercado
(6.878.743), sendo que atualmente o total preferencial emitido é igual a 8.596.590 ações; (e) a soma da
quantidade de ações ordinárias hoje existentes em tesouraria (0) e da quantidade máxima que poderá
ser adquirida (299.632) é igual a 10% da quantidade atual em circulação no mercado (2.996.325),
sendo que atualmente o total ordinário emitido é igual a 9.076.204 ações; (f) a Sociedade adquiriu
o total de 306.400 ações preferenciais e 14.400 ações ordinárias de sua própria emissão no último
programa autorizado em 10 de agosto de 2007, que compreendia o período de 13 de agosto de 2007
a 9 de fevereiro de 2008 e (g) as operações de negociação com as próprias ações serão realizadas
em Bolsa de Valores, ao preço de mercado e intermediadas por uma das seguintes corretoras:
Itaú Corretora de Valores S.A. e Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. Fica a
administração da sociedade autorizada a publicar aviso aos acionistas de fato relevante. V - Eleição
da Diretoria da Companhia: Por proposta do Sr. Presidente, foram eleitos, por unanimidade, os
seguintes membros da Diretoria da São Paulo Alpargatas S.A., que deverão ser investidos em seus
respectivos cargos, mediante a assinatura dos correspondentes termos de posse. O mandato dos
diretores ora eleitos é de 1 (um) ano a contar desta data, mas os diretores deverão permanecer em
seus cargos até a posse dos seus substitutos, a serem eleitos pelo Conselho de Administração na
primeira reunião após a Assembléia Geral Ordinária de 2009. Os diretores designados nos termos da
redação do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia são: Diretor Presidente: Márcio Luiz Simões
Utsch, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 1.167.351 SSP/MG e inscrito no CPF/MF
sob o nº 220.418.776-34; Diretor de Administração e Finanças e de Relações com Investidores:
Francisco Silvério Morales Cespede, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.895.216
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 049.049.078-68; Diretor de Negócios: Gumercindo Corrêa
de Almeida Moraes Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade R.G. nº 3.798.405-6 SSP-SP e
inscrito no CPF/MF sob o nº 954.918.648-20; Diretora de Negócios: Carla Schmitzberger, brasileira,
solteira, engenheira, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora da cédula
de identidade RG nº 03.784.202/8 IFP/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 667.280.967-87, todos com
escritório na Rua Funchal nº 160, também na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Declaro que
o extrato supra é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 15 de maio de 2008. Marcelo
Pereira Malta de Araujo - Presidente do Conselho de Administração.
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