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FATO RELEVANTE

Criada a Springs Global Participações S.A - a maior indústria têxtil de artigos de
cama e banho do mundo

Montes Claros, MG, Brasil, e Fort Mill, SC, Estados Unidos, 26 de janeiro de 2006,
Companhia de Tecidos Norte de Minas – Coteminas (“CTNM”), companhia aberta
brasileira [CTNM3 & CTNM4] e os acionistas da Springs Industries, Inc. (“Springs”),
dando seguimento ao fato relevante inicial publicado em outubro de 2005, comunicam a
efetiva conclusão da operação, com a constituição da Springs Global Participações
S.A., que controla a Coteminas S.A. e a Springs Global US, Inc., companhias fechadas
operacionais com sede no Brasil e nos Estados Unidos, respectivamente, e que
concentrarão as atividades industriais na área de artigos de cama e banho anteriormente
desenvolvidas pela CTNM e pela Springs. A Springs Global Participações S.A. terá
Josué Christiano Gomes da Silva, Diretor Presidente da CTNM, e Crandall Close
Bowles, Diretora Presidente da Springs, como co-Presidentes do seu Conselho de
Administração.
Como anteriormente divulgado, a associação criou 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 CTNM e da Springs.
Além da contribuição de ativos operacionais pela CTNM e pela Springs descritas no
fato relevante original, a nova Coteminas S.A. assumiu perante a CTNM a dívida
resultante da recente emissão de Notas Promissórias Comerciais, no valor de R$ 570
milhões. Os recursos recebidos em função dessa emissão foram mantidos pela CTNM.
Complementando e atualizando a informação prestada no fato relevante original, após
os ajustes contratualmente previstos, além dos recursos acima mencionados, a CTNM
também faz jus a um pagamento de R$ 50 milhões. Este pagamento foi assumido pela
Coteminas S.A. na forma de uma debênture privada.
Inicialmente, a estrutura da composição acionária da Springs Global Participações
S.A. é a seguinte:
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CTNM
Acionistas da Springs
Total

Ações Ordinárias
16.323.690
12.080.561
28.404.251

Ações Preferenciais
3.098.032
0
3.098.032

Total de Ações
19.421.722
12.080.561
31.502.283

As ações preferenciais descritas acima são conversíveis em ações ordinárias e podem
ser adquiridas pelos acionistas da Springs através de opções de compra, passível de
exercício em até onze meses contados do dia 24.01.06, pelo preço de US$ 53 milhões
mais encargos financeiros. Após este prazo, a conversão ocorrerá automaticamente.
A Springs Global Participações S.A. também emitiu opções de compra de 1.145.097
ações que foram outorgadas aos diretores, empregados e prestadores de serviços da
Springs Global US, Inc. (em substituição às opções que anteriormente detinham nos
Estados Unidos).
Considerando o exercício integral dessa opção de compra das ações preferenciais, bem
como o exercício de opções de compra de ações concedidas aos administradores,
empregados e prestadores de serviços da Springs Global US, Inc., a participação da
CTNM e dos acionistas da Springs corresponderá, cada uma, a metade do capital
votante da Springs Global Participações S.A.
As partes pretendem fazer com que a Springs Global Participações S.A. se torne, no
futuro, uma companhia aberta nos mercados de capitais internacionais, diretamente ou
mediante uma prévia reorganização societária.
As ações ordinárias e preferenciais da CTNM continuarão a ser negociadas na Bolsa de
Valores de São Paulo – Bovespa [CTNM3 & CTNM 4] e através de ADRs. Foi ainda
executada, nesta data, a recompra, por valor simbólico, já autorizada pela Comissão de
Valores Mobiliários, de 4% do capital total da CTNM, representado por ações
preferenciais, para manutenção em tesouraria e posterior cancelamento.
Josué Christiano Gomes da Silva, Diretor Presidente da CTNM, e Crandall Close
Bowles, Diretora Presidente da Springs declararam, em conjunto, estarem extremamente
satisfeitos com a conclusão da associação entre a Springs e a CTNM, e convencidos de
que a associação permitirá a captura de relevantes sinergias e o crescimento nos
mercados internacionais de artigos de cama e mesa com produtos de grande qualidade,
contando com marcas renomadas como Springmaid, Wamsutta, Regal e Artex, dentre
outras.
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
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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 CTNM 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
CTNM 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 CTNM 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
Diretor de Relações com Investidores

Ted Matthews
Diretor de Relações com Investidores

Companhia de Tecidos Norte de Minas –
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Springs Industries, Inc.
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