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FATO RELEVANTE

As administrações da Santista Têxtil S.A. (“Santista Têxtil”) e da São Paulo Alpargatas S.A. (“Alpargatas”), em
atendimento ao disposto na Instrução CVM 358/02, vêm a público prestar informações adicionais aos fatos relevantes
divulgados em 6.3.2006, 7.3.2006, 24.3.2006, 30.3.2006 e 7.4.2006 e publicados na imprensa em 7.3.2006, 8.3.2006,
25.3.2006, 31.3.2006 e 8.4.2006, respectivamente, no que diz respeito à integração dos negócios da Santista Têxtil e
da Tavex Algodonera S.A. (“Tavex”), a fim de informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o andamento do
referido processo de integração.
Dando continuidade ao processo de integração, informamos que será disponibilizado, na página da internet da
Comissão de Valores Mobiliários - CVM e nos sites de relações com investidores da Santista Têxtil e da Alpargatas,
cópia do Laudo do Perito Avaliador sobre o Projeto de Incorporação das Sociedades Tavex e Participaciones Santista
Têxtil España, S.L. (Informe de Experto Independiente, sobre el Proyecto de Fusión de las Sociedades Tavex
Algodonera, S.A. y Participaciones Santista Textil España, S.L.), juntamente com sua versão em Português. Ademais,
levamos ao conhecimento do mercado em geral e dos Senhores Acionistas que a Tavex divulgou fato relevante
informando a respeito da convocação da Assembléia Geral Extraordinária da Tavex a ser realizada, em primeira
convocação, no dia 19.6.2006 e, em segunda convocação, no dia 20.6.2006, para deliberar sobre a incorporação da
Participaciones Santista Textil España, S.L. pela Tavex, nos termos do Protocolo de Incorporação já divulgado. Tão
logo sejam disponibilizados os relatórios e balanços a serem apreciados na referida Assembléia Geral da Tavex, as
administrações da Santista Têxtil e da Alpargatas farão com que cópias de tais documentos, e suas respectivas versões
em português sejam disponibilizadas na página da internet da CVM, bem como nos sites de relações com investidores
da Santista Têxtil e Alpargatas. As administrações da Santista Têxtil e da Alpargatas voltarão a informar aos
Senhores. Acionistas e ao mercado em geral o andamento desse negócio.
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