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FATO RELEVANTE
A administração da VULCABRAS S.A. (“Companhia”) comunica a seus acionistas e ao mercado, nos termos e para os fins do parágrafo 4º do art. 157 da Lei 6.404/76 e da Instrução CVM 358/02, que foi convocada nesta data Assembléia Geral Extraordinária e Especial de Preferencialistas da Companhia para deliberar a
respeito das propostas de (i) emissão de debêntures conversíveis em ações, com garantia flutuante, em série
única da Companhia, no montante total de até R$117.000.000,00; (ii) conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, com as mesmas características e vantagens das
ações ordinárias existentes, inclusive o direito de voto, à razão de 1 (uma) ação preferencial para 1 ação ordinária (“Conversão de Ações”); e (iii) proposta de reforma integral do estatuto social da Companhia para
adequá-lo aos termos, cláusulas e condições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de
Valores de São Paulo S.A. As propostas (i), (ii) e (iii) acima serão submetidas à Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, sendo que a proposta de Conversão de Ações será submetida à ratificação da Assembléia Geral Especial de Preferencialistas, conforme o Art. 136, § 1º da Lei 6.404/76. A Assembléia Geral
Extraordinária e a Assembléia Geral Especial de Preferencialistas serão realizadas no dia 14.01.2008, na
forma do respectivo edital de convocação publicado nesta data (“Assembléias”). Os acionistas titulares de
ações preferenciais dissidentes das deliberações de Conversão de Ações poderão exercer o direito de retirada
da Companhia, observado o que segue: (a) o direito de retirada poderá ser exercido apenas em relação às
ações de que eram comprovadamente titulares em 27/12/2007; (b) O valor do reembolso será de R$ 3,45
(três reais e quarenta e cinco centavos) por cada ação, o que corresponde ao valor patrimonial contábil das
ações da Companhia, apurado com base nas Demonstrações Financeiras da Companhia levantadas em
30.09.2007 conforme as Informações Trimestrais da Companhia - ITR, ressalvado o direito dos acionistas
dissidentes previsto no Art. 45, § 2º da Lei 6.404/76. Os demais procedimentos para retirada serão divulgados após a realização das Assembléias, em conjunto com o início do prazo legal para o seu exercício. Os
documentos relacionados à proposta, incluindo a minuta de estatuto social da Companhia, estarão disponíveis a partir desta data para consulta dos acionistas na sede social da Companhia, na Bolsa de Valores de
São Paulo S.A. e na Comissão de Valores Mobiliários.

Jundiaí, 28 de dezembro de 2007
Edivaldo Rogério de Brito
Diretor de Relações com Investidores

