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

FATO RELEVANTE

GRUPAMENTO DE AÇÕES

Em atendimento ao dispositivo na Instrução CVM 358/02, comunicamos que o
Conselho de Administração, em reunião realizada em 20 de abril de 2007,
manifestou-se favoravelmente ao encaminhamento à Assembléia Geral
Extraordinária de proposta de grupamento de ações ordinárias de emissão da
companhia.
1. Objetivo do grupamento: O grupamento não implica em alteração do valor do
Capital Social e tem a finalidade de padronizar os parâmetros de negociação
adotados pela Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa, que vem orientando as
Companhias abertas a adotar a cotação unitária de ações e não mais a cotação em
lotes de mil ações, objetivando propiciar melhores condições para negociações das
ações de emissão da companhia.
2. Proporção do grupamento: As ações serão grupadas na proporção de 100 (cem)
ações de cada espécie para cada 01 (uma) ação da respectiva espécie, de forma que o
Capital Social hoje dividido em 7.000.000.000 (sete bilhões) de ações escriturais
nominativas, sem valor nominal, sendo 3.500.000.000 (três bilhões e quinhentos
milhões) de ações ordinárias com direito a voto e 3.500.000.000 (três bilhões e
quinhentos milhões) de ações preferenciais, sem direito a voto, passará a ser
dividido em 70.000.000 (setenta milhões) de ações escriturais nominativas, sendo
35.000.000 (trinta e cinco milhões) ações ordinárias com direito a voto e 35.000.000
(trinta e cinco milhões) ações preferenciais, sem direito a voto. As novas ações
originadas a partir do grupamento conferirão a seus detentores direitos idênticos aos
atualmente garantidos pelo Estatuto Social da Vulcabras S/A à respectiva espécie de
ação.
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3. O acionista controlador doará quantidade suficiente de ações da mesma espécie
que as de propriedade dos acionistas que, em virtude do grupamento deteriam
frações de ações, para que os mesmos recomponham 1 (uma) ação inteira.
Jundiaí, 27 de abril de 2007.

André Luiz da Silva Gluher
Diretor de Relações com Investidores
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