Jundiaí, 16 de março de 2016.

Ao Ilustríssimo Senhor
Nelson Barroso Ortega
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
c.c.:

CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o

Mercado e Intermediários.
Ref.: Ofício BM&FBOVESPA 692/2016-SAE de 15/03/2016.
Prezados Senhores,
Em atenção ao Ofício BM&FBOVESPA 692/2016-SAE de 15/03/2016, a
Vulcabras Azaleia S.A. (“Companhia”) vem esclarecer que:
1.

A Companhia desconhece qualquer fato não divulgado ao mercado que possa

justificar as oscilações registradas com as ações de sua emissão, o número de
negócios e a quantidade negociada, no período de 02/03/2016 a 15/03/2016.
2.

Os únicos fatos que ocorreram recentemente nos negócios da Companhia

foram devidamente divulgados na forma da legislação aplicável, quais sejam:
(i)

A aprovação, pelo Conselho de Administração da Companhia, da
proposta de grupamento das ações de sua emissão, objeto do fato
relevante divulgado em 11/02/2016, e que será submetida à deliberação
da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada
nesta data; e,

(ii)

a publicação, em 11/03/2016, de suas demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015 que, no
entendimento da Companhia, não contém fatos que possam ter
impactado nas movimentações atípicas das ações de sua emissão no
período supra referido.

3.

O seu Diretor de Relações com Investidores, na forma do parágrafo único do

art. 4º da Instrução CVM nº 358/02, inquiriu os administradores e acionistas
controladores da Companhia, que confirmaram não ter conhecimento de qualquer
informação relevante que deveria ser divulgada ao mercado e, ainda, que não houve
qualquer movimentação de ações por parte dos acionistas controladores no ano de
2016.
Por fim, a Companhia se coloca à disposição para prestar quaisquer outros
esclarecimentos que se façam necessários.
Sendo o que nos cumpria para o momento.
Atenciosamente,

Vulcabras Azaleia S.A.
Wagner Benedicto de Lima
Diretor de Relações com Investidores

