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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, vem a público prestar informações adicionais aos fatos relevantes
divulgados em 06.03.2006 e publicados na imprensa em 07.03.2006, no que diz respeito à integração dos negócios da
Santista Têxtil e da Tavex Algodonera S.A. (“Tavex”) conforme contrato (“Contrato Marco”) celebrado em
06.03.2006 pela Alpargatas, juntamente com Camargo Corrêa S.A. (“Camargo Corrêa”), na qualidade de acionistas
controladores da Santista Têxtil, e com a Tavex e com os principais acionistas da Tavex, titulares de 45,314% das
ações, a saber, Rifale S.L., Golden Limit S.L., Eurotogala S.A., Caja de Ahorros Municipal de Burgos e Caixa de
Aforros de Vigo, Ourenses e Pontevedra (Caixanova).
Uma vez implementada a integração da Santista Têxtil com a Tavex, a Tavex passará a deter o controle direto da
Santista Têxtil, possuindo 100% das ações com direito a voto e 58,5% das ações sem voto, o que perfaz o total de
81,6% das ações representativas do capital social da Santista Têxtil. O Contrato Marco não contempla qualquer
alteração nas posições acionárias dos demais acionistas da Santista Têxtil.
O processo de valorização de ações para fins da integração resultou no valor relativo da Santista Têxtil de 1,76 vezes
o valor da Tavex, conforme acordado pelas partes signatárias do Contrato Marco, cujos métodos de cálculo utilizados
nessa valorização serão posteriormente remetidos à Comisión Nacional Del Mercado de Valores, órgão regulador do
mercado de capitais na Espanha, e à Comissão de Valores Mobiliários. Tendo em vista que o número atual de ações
da Santista Têxtil e da Tavex é, respectivamente, de 20.000.000 e 33.541.200, a relação de troca entre Tavex e
Santista Têxtil será tal que para cada ação da Santista Têxtil serão emitidas 2,95 ações da Tavex da mesma classe que
as existentes em circulação.
Conforme já informado, em decorrência da relação de substituição de ações determinada no Contrato Marco,
Alpargatas deterá 22,2% e Camargo Corrêa deterá 36,7% do capital total e votante da Tavex. Os demais 41,1% do
capital total e votante da Tavex permanecerão detidos pelos atuais acionistas da Tavex.
Tendo em vista sua estratégia de expansão internacional, sujeito às condições de mercado e empresariais, a Tavex
pretende recorrer ao mercado de capitais e realizar um aumento de capital mediante oferta para subscrição pública de
ações, o que poderá ocorrer no primeiro semestre de 2007.
Ademais, conforme celebra o Contrato Marco, deverá haver a redução da participação conjunta de Alpargatas e
Camargo Corrêa a um percentual inferior a 50% do capital total e votante da Tavex até 30 de junho de 2007.
Observada a legislação espanhola, o Conselho de Administração da Tavex será formado por 10 membros, sendo 3
conselheiros independentes e 7 representantes dos acionistas, propostos da seguinte forma: 3 por Camargo Corrêa, 1
por Alpargatas, 1 por Rilafe S.L., 1 por Eurotogala S.A. e 1 pelos demais acionistas significativos da Tavex.
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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