VULCABRAS S.A.
CNPJ/MF 50.926.955/0001-42
COMPANHIA ABERTA
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos a todos os acionistas da companhia que, nos termos da Reunião do
Conselho de Administração da sociedade realizada em 18 de Novembro de 2004, a qual aprovou
o aumento do capital social de R$ 126.463.582,21 (cento e vinte e seis milhões, quatrocentos e
sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos) para R$
146.998.634,48 (cento e quarenta e seis milhões, novecentos e noventa e oito mil, seiscentos e
trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), sendo o aumento, portanto, de R$ 20.535.052,27
(vinte milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos)
mediante a emissão de 977.859.632 (novecentos e setenta e sete milhões, oitocentos e cinquenta e
nove mil, seiscentos e trinta e duas) de novas ações, sendo 647.431.278 (seiscentos e quarenta e
sete milhões, quatrocentos e trinta e uma mil, duzentas e setenta e oito) ordinárias nominativas
(ações), sem valor nominal, com direito a voto e idênticas características as já existentes e
330.428.354 (trezentas e trinta milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, trezentas e cinquenta e
quatro) preferenciais nominativas, (ações) sem valor nominal, sem direito a voto e idênticas
características as já existentes, ambas ao preço de R$ 21,00 (vinte e um reais) por lote de mil
ações, dentro do limite do capital autorizado da companhia, mediante subscrição particular, o
direito de preferência dos atuais acionistas será assim distribuído: portadores de ações
ordinárias:162,377 (cento e sessenta e dois inteiros e trezentos e setenta e sete milésimos) ações
ordinárias para cada 1.000,000 (mil) ações possuídas e portadores de ações preferenciais: 104,250
(cento e quatro inteiros e duzentos e cinquenta milésimos) ações preferenciais, mais 58,127
(cinquenta e oito inteiros e cento e vinte e sete milésimos) ações ordinárias para cada 1.000,000
(mil) ações possuídas, terão os mesmos o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação
do presente aviso, de 25 de novembro de 2004 a 24 de dezembro de 2004 (inclusive), para
exercer seu direito de preferência na subscrição, em moeda corrente nacional e/ou mediante
capitalização de créditos detidos contra a Companhia. Nos termos da Reunião do Conselho da
Administração os direitos de subscrição podem ser cedidos entre os acionistas. Eventuais sobras
de ações não subscritas, serão rateadas, na proporção das ações subscritas, entre os acionistas que
solicitarem no boletim ou lista de subscrição.
Jundiaí, 24 de Novembro de 2.004.
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