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Companhia Aberta
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 10 de agosto
de 2007 às 10:30 hs.
Da Ata da reunião do Conselho de Administração em epígrafe, realizada na sede da
Companhia, na Rua Funchal nº 160, São Paulo, SP, com a presença dos seguintes membros
efetivos: Marcelo Pereira Malta de Araujo, Flavia Buarque de Almeida, José Édison Barros
Franco, Oscar de Paula Bernardes Neto e Silvio Tini de Araújo, onde foram discutidos
diversos assuntos, consta o seguinte:
I - 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 437.228 ações preferenciais e até 301.072
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. O Conselho de
Administração estabeleceu também 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 180
dias, que tem início no dia 13 de agosto de 2007 e término no dia 09 de fevereiro de 2008;
(d) a soma da quantidade de ações preferenciais hoje existentes em tesouraria (284.245) e
da quantidade máxima que poderá ser adquirida (437.228) é igual a 10% da quantidade
atual em circulação no mercado (7.214.727), sendo que atualmente o total preferencial
emitido é igual a 8.932.574 ações; (e) a soma da quantidade de ações ordinárias hoje
existentes em tesouraria (0) e da quantidade máxima que poderá ser adquirida (301.072) é
igual a 10% da quantidade atual em circulação no mercado (3.010.725), sendo que
atualmente o total ordinário emitido é igual a 9.090.604 ações; (f) a Sociedade adquiriu o
total de 31.800 ações preferenciais e 0 ações ordinárias de sua própria emissão no último
programa autorizado em 10 de novembro de 2006, que compreendia o período de 14 de
novembro de 2006 a 13 de maio de 2007 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: Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Itaú
Corretora de Valores S.A.. Fica a administração da sociedade autorizada a tomar todas as
providências necessárias à implementação destas deliberações.

II - 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
2008, o pagamento de juros a título de remuneração sobre capital próprio, observadas as
disposições legais e estatutárias aplicáveis, para todas as 18.023.178 ações escriturais
emitidas em que se divide o capital social, excetuando-se as 284.245 ações que se
encontram em Tesouraria, perfazendo o montante bruto de até R$ 11.720.372,52 sendo R$
0,630 por ação ordinária e R$ 0,693 por ação preferencial. Esse valor será imputado ao
dividendo anual obrigatório, que vier a ser aprovado na Assembléia Geral Ordinária de
2008. O pagamento será efetuado pelo Banco Itaú S.A., no dia 03 de outubro de 2007, aos
acionistas inscritos em 21 de agosto de 2007, mediante crédito em suas respectivas contas
correntes, sendo as ações negociadas “ex direito” aos juros sobre capital próprio a partir de
22 de agosto de 2007. Fica a administração da sociedade autorizada a publicar aviso aos
acionistas do pagamento de juros sobre o capital próprio.
III - RESULTADOS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007: Aprovados o Relatório
de Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao segundo trimestre de 2007,
para entrega à Comissão de Valores Mobiliários, às Bolsas de Valores e para publicação.
Declaro que o extrato supra é parte da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 10 de agosto de 2007.

Marcelo Pereira Malta de Araujo
Presidente do Conselho de Administração

