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FATO RELEVANTE
A Vulcabras Azaleia S.A. (VULC3; “Vulcabras Azaleia” ou “Companhia”), em
atendimento ao disposto no art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76, bem como na Instrução
CVM nº 358/02, vem, em complemento ao Fato Relevante divulgado em 23/10/2015,
divulgar ao mercado os procedimentos e o cronograma do grupamento de ações da
Companhia a ser adotado para enquadrar a cotação das ações de sua emissão em
atendimento ao ofício nº3171/2015 – SAE, enviado pela BM&FBOVESPA à
Companhia em 22/10/2015.
Procedimento
Realização de Reunião do Conselho de
Administração para deliberar sobre a
proposta a ser submetida à Assembleia
Geral de grupamento de ações da
Companhia.
Divulgação de Fato Relevante acerca do
teor da deliberação do Conselho de
Administração.
Divulgação da Proposta da Administração
da Companhia, contendo, dentre outras
informações: fator de grupamento,
tratamento a ser dispensado às frações
de ações resultantes do grupamento e
composição do capital social após o
grupamento.
Publicação de Edital de Convocação da
Assembleia Geral para deliberar acerca
do grupamento de ações da Companhia
Realização da Assembleia Geral para
deliberar sobre o grupamento de ações
da Companhia. Envio da Ata de
Assembleia Geral à BM&FBOVESPA
Divulgação de Fato Relevante acerca do
teor da deliberação da Assembleia Geral.
Doação de ações pelos acionistas
controladores a fim de completar a
participação dos acionistas detentores de
frações.
Ações de emissão da Companhia
passam a ser negociadas de forma
grupada

Prazo

11 de fevereiro de 2016

11 de fevereiro de 2016

15 de fevereiro de 2016

29 de fevereiro de 2016, 01º e 02 de
março de 2016
16 de março de 2016

16 de março de 2016
Até 10 dias após a realização da
Assembleia Geral

17 de março de 2016

Jundiaí – SP, 06 de novembro de 2015.
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