VULCABRAS S/A
(Companhia Aberta)
CNPJ nº 50.926.955/0001-42
NIRE 35.300.014.910
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 7 DE AGOSTO DE 2007
1.
DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLÉIA: Realizada aos 7 (sete) dias
do mês de agosto de 2007, às 17:00 horas, na sede social, na Avenida Antonio
Frederico Ozanan, 1440, Bairro da Grama – Jundiaí - SP.
2.
CONVOCAÇÃO e PUBLICAÇÕES: A assembléia foi convocada através
de editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo em suas edições nos
dias 24, 25 e 26 de julho de 2007 e no Valor Econômico, em suas edições nos dias
24, 25 e 26 de julho de 2007.
3.
PRESENÇA: Acionistas representando mais de 2/3 do capital social com
direito de voto, conforme assinaturas lançadas em livro próprio e descritas na lista de
presença anexa.
4.
MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Grendene Bartelle e
para secretariá-lo o Sr. Milton Cardoso dos Santos Filho, respectivamente, Presidente
do Conselho da Administração e 2º Vice Presidente do Conselho da Administração.
5.
ORDEM DO DIA: (i) apresentação e deliberação para ratificação da
aquisição, efetuada por sua subsidiária integral indireta VDA Calzados y Artículos
Deportivos S/A, da totalidade das ações emitidas pela empresa Indular Manufacturas
S/A – indústria Argentina de calçados esportivos e de segurança, localizada na cidade
Coronel Suárez, Província de Buenos Aires; (ii) apresentação e deliberação para
ratificação da aquisição do controle acionário votante e significativa porção de ações
preferenciais da Calçados Azaléia S/A, companhia aberta brasileira inscrita no CNPJ
sob o nº nº 98.408.073/0001-11, realizada pela subsidiária Vulcabras do Nordeste
S/A, companhia de capital fechado inscrita no CNPJ sob o nº 00.954.394/0001-17; e
(iii) outros assuntos relacionados de interesse dos acionistas.
6.
DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos dos acionistas presentes,
tomaram os presentes as deliberações por unanimidade e sem reservas, conforme
seguem:

(i) ratificar a aquisição da totalidade das ações emitidas pela empresa Indular
Manufacturas S/A realizada pela subsidiária indireta desta Companhia, VDA
Calzados y Artículos Deportivos S/A, nos termos da reunião de conselho desta
Companhia realizada em 3 de julho de 2007;
(ii) ratificar a aquisição das 33.700.365 (trinta e três milhões, setecentas mil e
trezentas e sessenta e cinco) ações preferenciais de emissão da Calçados Azaléia S/A
feita pela subsidiária desta Companhia, Vulcabras do Nordeste S/A, nos termos da
reunião de conselho da Companhia realizada em 6 e 12 de julho de 2007;
(iii) ratificar a aquisição de 66.858.353 (sessenta e seis milhões, oitocentas e
cinqüenta e oito mil, trezentas e cinqüenta e três) ações ordinárias de emissão da
Calçados Azaléia S/A, realizada em 12 de julho de 2007, nos termos da autorização
contida na reunião de conselho desta Companhia realizada em 6 de julho de 2007;
Por fim, o Presidente ressaltou que os instrumentos e documentos celebrados entre as
empresas adquirentes e vendedores foram colocados à disposição dos presentes para
análise, questionamentos e comentários.
A seguir, ressaltou sobre a
confidencialidade dos termos contratuais, e a obrigação de cada acionista em manter
os termos e condições de tais contratos em estrito sigilo, com o que tudo
concordaram.
7.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
Assembléia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi
transcrita no Livro de Registro de Atas de Assembléias Gerais, assinada pelo
Presidente, Secretário e Acionistas. Jundiaí-SP, 7 de agosto de 2007. Assinaram a
ata: MESA: Sr. Pedro Grendene Bartelle, Presidente; Milton Cardoso dos Santos
Filho, Secretário.
Confere com a original,
lavrada em livro próprio.
Jundiaí-SP, 7 de agosto de 2007.
_______________________________
Pedro Grendene Bartelle
Presidente da Assembléia

_______________________________
Milton Cardoso dos Santos Filho
Secretário

2

VULCABRAS S/A
CNPJ nº 50.926.955/0001-42
NIRE 35.300.014.910

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 7 DE AGOSTO DE 2007
LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Acionista

Nº Ações
Ordinárias

Nº de Votos

Gold Negócios e Participações Ltda

15.692.666

15.692.666

Gianpega Negócios e Participações S/A

17.085.514

17.085.514

183.755

183.755

32.961.935

32.961.935

Pedro Grendene Bartelle
TOTAL

Confere com a original,
lavrada em livro próprio.
__________________________________
Milton Cardoso dos Santos Filho
Secretário
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