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Coteminas e Springs unem esforços para criar a maior indústria têxtil de artigos
de cama e banho do mundo

Montes Claros, MG, Brasil, e Fort Mill, SC, Estados Unidos, 11 de outubro de 2005
Companhia de Tecidos Norte de Minas – Coteminas (“Coteminas”), companhia aberta
brasileira [CTNM3 & CTNM4] com faturamento anual de R$1,7 bilhões em 2004 e
Springs Industries, Inc. (“Springs”), companhia fechada com sede em Fort Mill, South
Carolina, Estados Unidos, com faturamento anual de US$3,1 bilhões, celebraram
contrato prevendo a reunião de seus negócios de artigos têxteis de cama e banho, por
meio de uma associação em que a Coteminas e a Springs serão as titulares, cada uma, de
50% do capital total e votante. A associação não incluirá os negócios de denim ou sarja
da Coteminas e nem os negócios de tapetes decorativos e de persianas da Springs.
A associação a ser constituída gerará um total de vendas líquidas pro forma em 2004 de
US$2,4 bilhões e terá uma participação no mercado global de aproximadamente 7%, o
que a torna líder na América do Norte e no Mercosul em todas as categorias de produtos
com os quais operará. A associação denominar-se-á Springs Global S.A. Essa
plataforma, com uma posição financeira invejável, permitirá à Springs Global
alavancar e fortalecer suas marcas em seus atuais mercados e em novos mercados
mundialmente. Além disso, a combinação da experiência da Coteminas na produção de
produtos de alta qualidade a preços competitivos com a logística, atendimento ao
consumidor e design inovador da Springs proporcionará aos grandes varejistas uma
solução sem paralelos para suas necessidades de produtos de cama e banho.
A operação une a Coteminas, a maior indústria têxtil do Brasil, e a Springs, a maior
indústria têxtil de artigos de cama e banho do mundo, já parceiras através de um acordo
operacional para a produção e distribuição de produtos têxteis de cama e banho desde
2000, cujos benefícios serão substancialmente intensificados com a associação.
A associação criará o maior complexo operacional de produtos têxteis de cama e banho
do mundo, com unidades de produção nas Américas e que gerará sinergias significativas
como resultado da racionalização da produção e da combinação das atividades de
Coteminas e Springs. Mediante a conclusão da associação, a Springs Global S.A.
estará, devido à sua maior competitividade, apta a expandir sua base industrial no
Brasil, Argentina e México, bem como a explorar novas possibilidades de produção em
outros países de baixo custo. Os acionistas da Coteminas e da Springs terão o benefício
de serem parceiros na provavelmente mais competitiva companhia de artigos têxteis de
cama e banho do mundo, que também contará com fortes marcas tais como Springmaid,
Wamsutta, Regal e Artex, dentre outras.
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A associação será formada através da contribuição dos ativos industriais relevantes da
Coteminas e da Springs ao capital de duas novas sociedades operacionais no Brasil e
nos Estados Unidos, respectivamente. Subseqüentemente, as ações destas duas
sociedades serão transferidas a uma também nova sociedade anônima sediada no Brasil.
Tal transferência ocorrerá mediante contribuições ao capital e, no caso da Coteminas,
também por meio da aquisição, pela nova sociedade, de parte das ações de emissão da
sociedade operacional brasileira a ser formada, a valor contábil, para pagamento em
dinheiro, à Coteminas, pelo preço de US$200 milhões, valor este sujeito a certos ajustes
a serem determinados no fechamento.
As partes pretendem fazer com que a Springs Global S.A. se torne, no futuro, uma
companhia aberta nos mercados de capitais internacionais, diretamente ou através de
uma sociedade holding da qual a Springs Global S.A. será uma subsidiária integral.
O Conselho de Administração da Companhia será formado por quatro conselheiros
indicados pela Coteminas e quatro conselheiros indicados pelos acionistas controladores
da Springs, dentre os quais dois serão indicados pela família Close, que controla a
Springs desde 1887, e os outros dois pela Heartland Industrial Partners, L.P., uma
partnership constituída de acordo com as leis de Delaware, EUA. Josué Christiano
Gomes da Silva, Diretor Presidente da Coteminas, e Crandall Close Bowles, Diretora
Presidente da Springs, serão ambos co-Presidentes do Conselho de Administração da
Springs Global S.A.
O fechamento da operação está sujeito à verificação de determinadas condições
precedentes estabelecidas entre as partes, tais como a obtenção das autorizações
exigidas das autoridades governamentais brasileiras. A mesma operação será
devidamente apresentada aos órgãos de defesa da concorrência do Brasil e dos Estados
Unidos. As partes esperam fechar a operação dentro dos próximos 90 dias e o mercado
será mantido devidamente informado dos andamentos subseqüentes.
No fechamento da operação, a Coteminas fará a recompra, para cancelamento, por valor
simbólico, de 4% do seu capital total, representado por 4.861.471 ADRs que equivalem
a 243.073.550 ações preferenciais, através de uma operação privada sujeita à prévia
aprovação da Comissão de Valores Mobiliários.
Após a associação, as ações ordinárias e preferenciais da Coteminas continuarão a ser
negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa [CTNM3 & CTNM 4] e
através de ADRs.
Crandall Close Bowles, diretora-presidente da Springs declarou: “A Springs tem
trabalhado com fornecedores em vários mercados do mundo e nenhum destes
fornecedores chega perto em escala, competitividade de custo e acesso a matéria-prima
como a Coteminas. O relacionamento que vimos mantendo com esta empresa tem
representado uma importante parcela do nosso crescimento de mercado desde 2001, e
resultou nesta associação entre duas empresas familiares que compartilham crenças e
preocupações comuns com seus clientes, empregados e comunidades”; Josué Christiano
Gomes da Silva, diretor-presidente da Coteminas, declarou: “Estamos muito
entusiasmados com esta associação. Temos trabalhado junto com a Springs, cuja
administração e habilidade técnica admiramos, e vemos isto como uma oportunidade
significativa para expandir os horizontes internacionais da Coteminas com um benefício
substancial para o Brasil”.
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Isenção de Responsabilidade
Nem este fato relevante nem qualquer das operações mencionadas acima constituem
uma oferta de venda de títulos nos Estados Unidos ou uma oferta para aquisição ou
permuta de títulos nos Estados Unidos.
Nos termos, sob as condições e em relação às operações acima referidas, nenhuma
oferta para adquirir títulos ou permutar títulos por outros títulos foi feita, ou será feita,
direta ou indiretamente, através de qualquer meio, inclusive através de
correspondências, ou instrumento de comércio interestadual ou estrangeiro ou qualquer
mecanismo de mercados de valores mobiliários nacionais dos Estados Unidos ou de
qualquer outro país em que referida oferta não possa ser feita a não ser (i) de acordo
com as exigências de oferta pública da legislação norte-americana de mercado de
capitais (U.S. Securities Exchange Act of 1934), e suas alterações, ou das legislações de
mercado de capitais destes outros países, conforme o caso, ou (ii) em conformidade com
uma dispensa existente de tais exigências.
Observação Especial a Respeito das Declarações e Estimativas de Eventos Futuros
Este fato relevante contém determinadas declarações e estimativas de eventos futuros
que refletem a visão atual da administração da Coteminas e da Springs com relação a,
entre outras coisas, seus objetivos estratégicos, perspectivas de negócios, condição
financeira futura, orçamentos, níveis de produção planejados, custos e níveis de receitas
e lucros projetados, bem como a bem sucedida integração dos seus negócios, sinergias
projetadas da associação proposta e outros planos e objetivos da administração para
operações futuras. Estas declarações envolvem riscos e incertezas. A habilidade de a
Coteminas e a Springs em alcançar esses objetivos e metas depende de diversos fatores
que fogem ao controle dos administradores.
Em alguns casos, palavras como “acredita”, “tem o propósito”, “espera”, “prevê”,
“planeja”, “objetiva” e expressões similares para prestar determinadas declarações e
estimativas de eventos futuros são usadas. Todas as declarações e estimativas que não se
referem a declarações e estimativas de fatos históricos são declarações e estimativas de
eventos futuros e, portanto, não deve ser dado crédito indevido às mesmas. Devido à sua
natureza, declarações e estimativas de eventos futuros envolvem riscos e incertezas em
função de refletirem as expectativas e presunções atuais sobre eventos e circunstâncias
futuras as quais podem não se provar precisas. Os resultados verificados na prática
podem ser substancialmente diferentes daqueles antecipados nas declarações e
estimativas de eventos futuros por diversos motivos.
Nem a Coteminas nem a Springs podem assegurá-lo de que os resultados futuros, níveis
de atividade, desempenho ou resultados da associação atenderão às expectativas
refletidas nas declarações e estimativas de eventos futuros aqui contidas.
Para obter informações adicionais, favor acessar os websites das companhias
(www.coteminas.com.br e www.springs.com) ou contatar seus diretores de relações
com investidores:
João Batista da Cunha Bomfim
Ted Matthews
Diretor de Relações com Investidores
Diretor de Relações com Investidores
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