VULCABRAS AZALEIA S.A.
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CNPJ/MF nº 50.926.955/0001-42
NIRE: 35.300.014.910

FATO RELEVANTE

A Vulcabras Azaleia S.A. (VULC3) (“Companhia”),
(“
, em atendimento ao disposto no artigo 157,
parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei
(“
das
Sociedades por Ações”),
”), e à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
(“
nº 358, de
03
3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem divulgar aos seus acionistas e ao mercado que,
em reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, aprovou a alteração do
d item V
da
a Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante (“Política de Divulgação”) para prever,
conforme faculdade conferida
ida pela Instrução da CVM nº 547, de 05.02.2014, a possibilidade da
Companhia, a partir desta data, divulgar atos ou fatos relevantes por meio de, pelo menos,um
portal de notícias da internet, que disponibilize em seção disponível para acesso gratuito, a
informação
nformação em sua integralidade.
integralidade Desta forma, a divulgação de atos ou fatos relevantes da
Companhia passarão a partir desta data a serem veiculados no portal de notícias
not
da Internet
www.portalneo1.net,, bem como na página
pág
da Companhia (www.vulcabrasazaleiari.com.br
www.vulcabrasazaleiari.com.br) e
também através do sistema de envio de informações periódicas e eventuais da CVM e B3
(Sistema IPE - Empresas.Net).
A Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevanta da Companhia, com redação atualizada,
encontra-se
se disponível na página eletrônica da Companhia,, da CVM e da B3.
A Companhia informa também que atualizará seu formulário cadastral para refletir a alteração
da Política de Divulgação.

Jundiaí - SP, 06 de março de 2018.

VULCABRAS AZALEIA S.A.
Edivaldo Rogério de Brito
Diretor de Relações com Investidores

VULCABRAS AZALEIA S.A.
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CNPJ/MF No. 50.926.955/0001-42
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MATERIAL FACT

Vulcabras Azaleia S.A.(VULC3) (“Company”), in compliance with the provisions of article 157,
paragraph 4, of Law 6,404, of December 15, 1976, as amended (“Corporation
(“Corporation Law”),
Law and with
the Instruction of the Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM
(“CVM”) No. 358, of
January 3, 2002, as amended, informs its shareholders and the market that, in a meeting of the
Board of Directors held on this date, approved the amendment to item V of the Disclosure Policy
of Material Act or Fact (“Disclosure Policy”) to provide, as permitted by CVM Instruction No. 547,
of February5, 2014, the possibility of the Company, as of this date, to publishmaterial acts or
facts through, at least, one internet news portal that provides, on a free access section, the
information in full.Therefore,
Therefore, the Company’s material acts or facts will now be broadcasted on
the Internet news portal www.portalneo1.net,
www.portalneo1.net, as well as on the Company’s website
(www.vulcabrasazaleiari.com.br
.vulcabrasazaleiari.com.br)) and also through the periodic and eventual information system
of CVM and B3 (IPE System - Empresas.Net).
The Disclosure Policy of Material Act or Fact of the Company, with updated wording, is available
on the website of the Company,
any, of CVM and of B3.
The Company also informs that it will update its registration form to reflect the change of the
Disclosure Policy.

Jundiaí - SP, March 6, 2018.
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Edivaldo Rogério de Brito
Investor Relations Officer

2

