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FATO RELEVANTE

A Administração da São Paulo Alpargatas S.A. (“Alpargatas”), em atendimento ao
disposto na Instrução CVM 358/02, vem a público informar que, juntamente com Camargo
Corrêa S.A. (“Camargo Corrêa”), na qualidade de acionistas controladores da Santista
Têxtil S.A. (“Santista Têxtil”) assinaram, em 6 de março de 2006, com a Tavex Algodonera
S.A. (“Tavex”), empresa espanhola de capital aberto dedicada ao ramo têxtil, e com os
principais acionistas da Tavex, um contrato (“Contrato Marco”) tendo por objeto a
integração dos negócios da Santista Têxtil e da Tavex.
Para a implementação da integração da Santista Têxtil com a Tavex, Camargo Corrêa e
Alpargatas aportarão ao capital de uma companhia holding que constituirão na Espanha a
totalidade das ações de emissão da Santista Têxtil de que são detentoras e que
representam o controle da Santista Têxtil. Em subseqüente operação societária a ser
realizada na Espanha, a referida companhia holding será incorporada pela Tavex, de
forma que Camargo Corrêa e Alpargatas passarão a ser acionistas da Tavex.
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.
Como resultado da integração, o controle direto da Santista Têxtil passará a ser exercido
pela Tavex. Os demais acionistas da Santista Têxtil não terão qualquer alteração em suas
posições acionárias em decorrência da integração com a Tavex.
A inserção da Santista Têxtil às operações da Tavex será realizada sem prejuízo das
distribuições de dividendos a serem feitas por Santista Têxtil e Tavex a seus acionistas
com base nos resultados dos exercícios encerrados em 31.12.2005, por ocasião de suas
respectivas Assembléias Gerais Ordinárias de 2006.
Estima-se que o processo de integração dos negócios da Santista Têxtil com a Tavex
deverá estar concluído no final de julho próximo. As partes observarão as regras de
submissão dessa operação às autoridades de defesa da concorrência competentes na
Europa, na Espanha e no Brasil.
A efetiva realização da operação dependerá da aprovação dos acionistas da Tavex, que
se reunirão em Assembléia Geral Extraordinária nos termos das regras vigentes na
Espanha.

A Administração da Alpargatas voltará a informar aos Senhores Acionistas e ao mercado
em geral o andamento desse negócio envolvendo sua participação na Santista Têxtil.
Outras informações podem ser obtidas em Fatos Relevantes e Comunicados publicados
pela Santista Têxtil, ou veiculados no website: www.santistatextil.com.br.
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