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FATO RELEVANTE

VULCABRAS S.A. comunica que sua subsidiária integral VULCABRAS DO
NORDESTE S.A. concluiu satisfatoriamente nesta data, as negociações para a aquisição
do controle acionário da CALÇADOS AZALÉIA S.A. (CNPJ 98.408.073/0001-11 e
NIRE 43300031551).
Foram adquiridas, direta e indiretamente, 66.858.353 ações ON, que representam 99,74%
da classe e 33,46% do total de ações da companhia.
Também foram adquiridas, direta e indiretamente, nesta data 3.598.288 ações PN.
Como resultado desta aquisição, e daquelas já anunciadas no dia 06 de julho de 2007 a
nova composição acionária da CALÇADOS AZALÉIA S.A. passou a ser a seguinte:
ACIONISTAS
VULCABRAS DO NORDESTE S/A
Outros
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Em tesouraria
TOTAL DE AÇÕES EMITIDAS

CALÇADOS AZALEIA S/A
AÇÕES ON
%
AÇÕES PN

%

TOTAL DE AÇÕES

%

66.858.353

99,74%

33.700.365
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100.558.718
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0,26%

95.378.198
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67.033.086

100,00%

129.078.563

100,00%

196.111.649
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2,80%
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1,86%

132.801.153
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199.834.239

100,00%

67.033.086

100,00%

A nossa subsidiária VULCABRAS DO NORDESTE S.A. observará as determinações
legais e regulatórias decorrentes da aquisição do controle no que se refere à aquisição das
ações Ordinárias Nominativas que remanescem em poder de terceiros.

Considerações Importantes
Com a aquisição do controle acionário e de participação superior a 50% do capital da
CALÇADOS AZALEIA S.A., a VULCABRAS S.A. passará a consolidar em seus
demonstrativos financeiros os efeitos desta aquisição.
Com base nos relatórios divulgados pelas demais empresas do setor, se consideradas em
conjunto as empresas do atual Grupo Vulcabras e a Azaléia, teremos alcançado o maior
faturamento da América Latina do setor de calçados e material esportivo, constituindo
também o conjunto das empresas em um dos maiores empregadores do nosso país com
mais de 26.500 colaboradores no Brasil, e 800 na Argentina.
Esta consolidação proporcionará ao GRUPO VULCABRAS condições mais adequadas
para enfrentar a forte concorrência globalizada, na qual os concorrentes se apresentam
também em um processo contínuo de fusões e aquisições.
Também nos permitirá lançar mais produtos, conquistar mais mercados, criar mais valor
e continuar a ser uma empresa de desempenho destacado no setor.
As linhas de produtos da VULCABRAS e AZALÉIA são extraordinariamente
complementares. A expectativa é, portanto, de que o todo resultante será efetivamente
maior que a soma das partes.
Há mais de 6 anos a VULCABRAS é não apenas a empresa que mais cresce neste setor,
mas é também aquela que apresenta os melhores índices de desempenho operacional.
Nosso crescimento médio anual em taxa composta (CAGR) desde 2.000 é de 30% ao ano
e tem sido conquistado organicamente.
A AZALÉIA, por sua vez, vive um dos melhores momentos de sua história com
crescente participação de mercado e excelentes níveis de rentabilidade e estrutura de
capital.
Ademais, a AZALÉIA em seus quase 50 anos de existência construiu um composto de
marcas, uma estrutura fabril e uma equipe de profissionais exemplares, gozando de
elevado prestígio junto aos clientes e consumidores.
A integração total entre as equipes das duas empresas é antevista como um processo
positivo e benéfico para todos os colaboradores.
Jundiaí (SP), 12 de julho de 2007.
VULCABRAS S.A
André Luiz da Silva Gluher
Diretor de Relações com Investidores

