SÃO PAULO ALPARGATAS S.A.
C.N.P.J. nº 61.079.117/0001-05
NIRE 35 3000 25 270
Companhia Aberta

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e
Extraordinária, a serem realizadas, em primeira convocação, no dia 26 de março de 2004, às 9:00
horas, na sede social localizada na Rua Urussuí nº 300, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
I – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:
1. Apreciação, discussão e votação do Relatório Anual da Administração, das Demonstrações
Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2003;
2. Deliberação sobre a destinação do saldo remanescente do lucro líquido do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2003 e sobre o orçamento de capital para 2004, e ratificação
das distribuições de juros sobre o capital próprio e dividendos deliberadas pelo Conselho de
Administração, "ad referendum" da Assembléia Geral;
3. Instalação e eleição dos membros do Conselho Fiscal; e
4. Fixação do montante anual global da remuneração dos administradores.
II – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
Item Único - Aumento do capital social mediante a capitalização da reserva para investimentos
referente ao ano de 1998, no montante de R$ 20.105.949,40.
Poderão participar destas Assembléias Gerais os Acionistas titulares de ações que estiverem
escrituradas em seus respectivos nomes junto à instituição depositária, conforme dispõe o Artigo
126 da Lei nº 6.404/76 e o Estatuto Social.
Os Senhores Acionistas poderão ser representados nas Assembléias Gerais por procuradores
constituídos na forma do Artigo 126, Parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. Os instrumentos de
mandato deverão ser depositados na sede da Sociedade, com antecedência de 48 (quarenta e
oito) horas da realização da Assembléia, aos cuidados do Sr. Marcelo Ribeiro, na Rua Urussuí nº
300, 10º andar.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2004.
FERNANDO TIGRE DE BARROS RODRIGUES
Presidente do Conselho de Administração
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