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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 6.3.2006, 7.3.2006 e 24.3.2006 e publicados na imprensa em 7.3.2006, 8.3.2006 e 25.3.2006,
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, em 28.3.2006 os Conselhos de Administração da Tavex e da
Participaciones Santista Têxtil Espanã, S.L. (companhia holding constituída na Espanha - “Santista Espanha”)
aprovaram o Protocolo de Incorporação (Proyecto de Fusión), cópia do qual foi enviada, nesta data, à Comissão de
Valores Mobiliários - CVM, para informação dos Senhores Acionistas e do mercado em geral. O referido documento
deverá ser disponibilizado, na página da internet da CVM, em sua versão original em Espanhol, juntamente com sua
versão em Português.
A operação pretendida consistirá na incorporação da Santista Espanha (sociedade incorporada) pela Tavex (sociedade
incorporadora), com a extinção da primeira e absorção de todo o seu patrimônio pela segunda, que adquirirá, por
sucessão, todos os direitos e obrigações da Santista Espanha (especialmente a participação de aproximadamente
81,16% no capital da Santista Têxtil, sendo 11.111.102 ações ordinárias e 5.195.655 ações preferenciais sem voto).
Dessa forma, a Santista Têxtil passará a ser parte do Grupo Tavex, como uma subsidiária controlada pela Tavex. Por
sua vez, como resultado da referida incorporação, os controladores diretos ou indiretos da Santista Têxtil, Camargo
Corrêa S.A. e Alpargatas passarão a ser, direta ou indiretamente, acionistas da Tavex.
Como resultado da relação de troca, a Tavex promoverá um aumento de capital no valor nominal de € 44.280.925,72,
mediante a emissão de 48.131.441 ações do valor nominal de €0,92 cada, da mesma classe e série das já existentes em
circulação.
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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