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Aviso aos Acionistas – Grupamento de Ações

A São Paulo Alpargatas S.A. comunica ao mercado e aos seus acionistas que na Assembléia
Geral Extraordinária, realizada em 1º de abril de 2005, foi aprovado, de acordo com o artigo 12
da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o grupamento da totalidade das ações de emissão
da Companhia, com o objetivo de ajustar o valor unitário de cotação das ações a um patamar
mais adequado do ponto de vista mercadológico, reduzir custos operacionais e aumentar a e.
ciência dos sistemas de registro, controle e divulgação de informações. 1. Proporção do
grupamento: de 100 (cem) ações para 1 (uma) ação da mesma espécie e classe; 2. Cotação
unitária: a partir de 9 de junho de 2005 as ações passarão a ser negociadas na Bolsa de
Valores de São Paulo, somente pela cotação unitária e com lote padrão de 100 ações; 3.
Ajuste de posição: (a) Os acionistas poderão, a seu livre critério, ajustar as respectivas
posições acionárias, por espécie, em múltiplos de 100 (cem) ações, mediante negociação
privada ou em bolsa de valores, neste caso por intermédio das sociedades corretoras de sua
livre escolha, até 2 de junho de 2005. (b) Visando assegurar aos acionistas o mecanismo que
possibilite ajuste das posições fracionárias e sua permanência na sociedade, o acionista
controlador, Camargo Corrêa S.A. venderá a quantidade de ações necessárias para completar
lotes múltiplos de 100 (cem) ações diretamente aos acionistas que manifestarem interesse,
independentemente da quantidade possuída antes do grupamento, inclusive aos titulares de
menos de 100 (cem) ações por espécie antes do grupamento. (c) Para tanto, tais acionistas
deverão, durante o período compreendido entre 4 de abril a 2 de junho de 2005, procurar as
agências especializadas em valores mobiliários do Banco Itaú S.A., agente escriturador das
ações, nos endereços abaixo, para manifestarem sua intenção de permanecerem na
Companhia mediante a compra da quantidade de ações necessária para completar lotes
múltiplos de 100 (cem) ações. O preço de compra das ações está fixado em R$ 382,40 por lote
de mil ações ordinárias, e em R$ 345,76 por lote de mil ações preferenciais. Foram calculados
com base na média ponderada do preço de fechamento, dos pregões de 22 a 31 de março de
2005, da Bolsa da Valores de São Paulo. O pagamento deve ser feito no ato da manifestação
do interesse de compra das ações. BANCO ITAÚ S.A. - AGÊNCIAS ESPECIALIZADAS EM
VALORES MOBILIÁRIOS: São Paulo - SP Rua Boa Vista, 176 1º sub-solo Centro; Rio de
Janeiro - RJ Rua Sete de Setembro, 99 sub-solo Centro; Belo Horizonte - MG Av. João
Pinheiro, 195 térreo Centro; Porto Alegre - RS Rua Sete de Setembro, 746 térreo Centro;
Brasília - DF SCS Quadra 3 – Edifício D’Angela, 30 bloco A, sobreloja Centro; Curitiba - PR
Rua João Negrão, 65 sobreloja Centro; Salvador - BA Av. Estados Unidos, 50 2º andar
Comércio. (d) O somatório das frações de ações dos acionistas que não ajustarem suas
posições acionárias entre 4 de abril e 2 de junho de 2005, será vendido em Leilão na Bolsa de
Valores de São Paulo em 20 de junho de 2005. Não havendo interessados, as ações serão

adquiridas pelo acionista controlador Camargo Corrêa S.A.. As frações de ações serão
debitadas das posições dos acionistas, previamente à realização do leilão, sendo o produto da
venda disponibilizado, no dia 27 de junho de 2005, em nome de cada acionista titular de
fração, da seguinte forma: • Os acionistas cujas ações estejam registradas nos livros da
Companhia, terão o valor correspondente à alienação das frações creditado pelo Banco Itaú
S.A., diretamente em suas contas correntes constantes no seu cadastro junto a este Banco.
Para os acionistas cujos dados das contas correntes estejam desatualizados, o valor
correspondente à alienação das frações será mantido à disposição, até a atualização dos seus
dados cadastrais, junto ao Banco Itaú S.A.; • Os acionistas cujas ações estejam custodiadas na
CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, terão o valor correspondente à
alienação das frações creditado diretamente à CBLC, que se encarregará de repassá-lo aos
acionistas através das corretoras de valores (agentes de custódia) depositantes. 4. Eventuais
esclarecimentos quanto à operação de grupamento de ações poderão ser obtidos junto à área
de Relações com Investidores da Companhia, telefone (55 11 ) 3847 7672 ou no Banco Itaú
S.A ., telefones (55 11) 5029 1908 e 5029 2261.
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