São Paulo, 16 de maio de 2003.
À
Bolsa de Valores de São Peulo - BOVESPA
At. Dr. Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Empresas
SÃO PAULO – SP

Prezado Senhores:
Em resposta à correspondência de Vossas Senhorias GAE/SAE 1.132-03 datada de 15 de maio
de 2003 e considerando as notícias veiculadas no Jornal Folha de São Paulo de 15 de maio de
2003, na página B5, do Caderno Folha Dinheiro, sob o título “Coteminas negocia com 2a têxtil
do mundo” e no jornal O Globo de 16 de maio de 2003, na página 22, segunda página do
caderno de Economia, sob o título “Coteminas venderá 12,4% do capital”, além de outras
notícias que possam existir a respeito do mesmo assunto, a Coteminas cumpre o dever de
informar que:
1 – A Companhia de Tecidos Norte de Minas - Coteminas ou seus acionistas responsáveis pelo
controle da companhia não estão vendendo nada. Quem deseja vender suas ações são acionistas
minoritários, representados por Dynamo Cougar Fundo Mútuo de Investimento em Ações
Carteira Livre, Dynamo Puma Fundo de Investimento em Ações, Credit Suisse First Boston
Garantia "Próprio" FIA, Brazilian Equity Investments III LLC, Brazilian Equity LLC, J.P.
Morgan Capital, L.P. e Sixty Wall Street Fund, L.P. que informaram à Companhia seu desejo de
vender suas ações e, assim, deram entrada, na CVM, com pedido de registro de distribuição
pública secundária de ações preferenciais de emissão companhia.
Conforme determina a Instrução CVM n° 358 a companhia comunicou ao mercado o referido
pedido de registro por meio de FATO RELEVANTE divulgado ontem, ainda que tal negociação
seja de exclusivo interesse desses acionistas acima citados.

2 – Com relação ao teor das demais notícias relativas a eventual entrada da Coteminas no
mercado norte americano, meras especulações, a empresa não tem qualquer comentário a ser
feito. A parceria estratégica entre a Coteminas e a empresa norte americana SPRINGS existe
desde agosto de 2001 e foi devidamente informado ao mercado através de divulgação de FATO
RELEVANTE no dia 15 de agosto de 2001, nos seguintes termos:
Fábrica: Av. Magalhães Pinto, 4000 - PABX (38)3229.5200 - FAX (38)3229-5050 . CEP 39404-166 Montes Claros-MG
Escritórios: Rua Aimorés, 981 - Fone (31)3274-1877 - Fax (31)3274-1422 - CEP 30140-071 Belo Horizonte-MG.
Av. Paulista, 1754 - 2ª S/Loja . PABX (11)3145-4400 - FAX (11)3145-4474 . CEP 01310-920 São Paulo-SP.
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“COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS CNPJ/MF N°
22.677.520/0001-76 - Companhia Aberta - FATO RELEVANTE (Instrução CVM nº 31/84)
A Companhia de Tecidos Norte de Minas –Coteminas, (“Coteminas”), vem tornar público a
assinatura de aliança estratégica, com a companhia americana Springs Industries, Inc.,
(“Springs”), com sede em Fort Mill, Estado da Carolina do Sul - EUA.
Pelo acordo, a Coteminas fornecerá produtos têxteis para o lar (lençóis, toalhas de banho
dentre outros) fabricados em suas unidades industriais para serem comercializados nos Estados
Unidos e Canadá pela Springs através de sua extensa rede de distribuição e proximidade
comercial com os maiores varejistas daqueles mercados.
As companhias confiam que a combinação das moderníssimas intalações industriais da
Coteminas e seus produtos de alta qualidade a custos internacionalmente competitivos, com o
ótimo relacionamento da Springs com os principais clientes do mercado Norte Americano e
suas conhecidas e tradicionais marcas, resultará em grandes benefícios para os nossos clientes.
A Springs, uma das maiores empresas do setor têxtil norte-americano, com faturamento anual
superior a 2 bilhões de dólares, é líder no fornecimento de completa linha de lençóis, toalhas
de banho, edredons, cortinas e outros produtos têxteis. Além disso, a Springs está no mercado
institucional (hotéis) de produtos de cama e banho e opera unidades industriais em 13 Estados
nos Estados Unidos.
A Coteminas espera importante crescimento de suas exportações de produtos para o lar a partir
desta sólida aliança com a Springs.
São Paulo, 15 de agosto de 2001.
João Batista da Cunha Bomfim - Diretor de Relações com Investidores”

Cordialmente,

João Batista da Cunha Bomfim
Diretor de Relações com Investidores

