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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, aos Senhores Acionistas e ao mercado em
geral, informações adicionais no que diz respeito à integração dos negócios da Santista Têxtil e da Tavex Algodonera
S.A. (“Tavex”), conforme já divulgado em fatos relevantes anteriores.
Dando continuidade ao processo de integração, as assembléias gerais de Tavex e Participaciones Santista Têxtil
España, S.L. (“Santista Espanha”) realizadas em 20.6.2006, aprovaram a incorporação da Santista Espanha pela
Tavex, com a conseqüente extinção da Santista Espanha e sucessão por Tavex, a título universal, de todos os direitos e
obrigações da Santista Espanha, nos termos do Protocolo de Incorporação, já devidamente divulgados.
Como resultado da incorporação da Santista Espanha pela Tavex, teve-se o seguinte:
(a) a relação de substituição das ações da Santista Espanha por ações da Tavex foi de 2,95162557460076 ações da
Tavex, todas de uma mesma classe e série, do valor nominal 0,92 Euros cada uma, por cada ação da Santista Espanha,
do valor nominal de 1,00 Euro cada uma;
(b) aumento do capital social da Tavex em 44.280.925,72 Euros e a conseqüente emissão de 48.131.441 novas ações,
com valor nominal de 0,92 Euros cada uma, da mesma classe e série das ações já existentes;
(c) as novas ações emitidas em virtude da incorporação da Santista Espanha gozarão dos mesmos direitos políticos e
econômicos das ações da Tavex já existentes. As novas ações conferem a seus detentores o direito de participar dos
lucros da Tavex apurados a partir de 1º de janeiro de 2006. A partir de 1º de janeiro de 2006, as operações da Santista
Espanha, para efeitos contábeis, devem ser consideradas como tendo sido realizadas por Tavex. As novas ações não
outorgam a seus titulares qualquer direito especial ou vantagens aos administradores de quaisquer das entidades
participantes da incorporação, incluindo o perito avaliador, o qual participou do processo de incorporação;
(d) disponibilização aos acionistas e credores de cada uma das sociedades participantes da incorporação, na sede da
Tavex e em sua página da internet, de todos os documentos relativos à incorporação da Santista Espanha, incluindo o
balanço de incorporação. Outorga aos credores das sociedades, nos termos da Lei de Sociedades Anônimas espanhola,
do direito de oposição à operação de incorporação aprovada, o qual deve ser manifestado dentro do prazo de 1 mês,
contado da publicação do anúncio da incorporação.
Cópias dos documentos mencionados no item (d) acima e de suas respectivas versões em português serão
disponibilizadas na página da internet da CVM, bem como nos sites de relações com investidores da Santista Têxtil e
Alpargatas.
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