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FATO RELEVANTE
A Vulcabras S.A. (“Companhia”) (B3: VULC3), em cumprimento ao disposto no Artigo 157, § 4º, da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor, e na Resolução CVM nº
44, de 23 de agosto de 2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que seu Conselho
de Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou programa de recompra de ações de
emissão da Companhia, com as seguintes características (“Programa de Recompra de Ações”):
Objetivo da operação: O Programa de Recompra de Ações tem por objetivo (i) gerar valor para os
acionistas através da administração eficiente da estrutura de capital da Companhia; (ii) maximizar
a geração de valor para os acionistas da Companhia, uma vez que, na visão da administração da
Companhia, o valor atual das suas ações no mercado não reflete o valor real dos seus ativos e a
perspectiva de rentabilidade e geração de resultados; (iii) honrar compromissos da Companhia em
programas de remuneração baseado em ações; (iv) utilizar as ações da Companhia para quitação
de parcela de preço em operações societárias ou; (v) manutenção em tesouraria; ou (vi) alienação
pública ou privada, conforme regulamentação aplicável. O Programa de Recompra de Ações se dará
através da aquisição de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão
da própria Companhia (“Ações”), respeitados os limites legais e com base em recursos disponíveis,
para manutenção em tesouraria, cancelamento, posterior alienação no mercado, utilização em
programas de remuneração baseado em ações e ou quitação de parcela de preço em operações
societárias.
Duração do Programa de Recompra: O Programa de Recompra de Ações entrará em vigor nesta
data e terá duração de até 18 (dezoito) meses, ou seja, até dia 2 de novembro de 2023.
Quantidade de ações a serem adquiridas: O número máximo de Ações a serem adquiridas pela
Companhia será de até 5.000.000 (cinco milhões) de Ações, representativas de 6,78% das
73.766.391 (setenta e três milhões, setecentas e sessenta e seis mil, trezentas e noventa e uma)
ações em circulação nesta data, de acordo a definição do artigo 1º, parágrafo único, inciso I, da
Resolução da CVM nº 77, de 29 de março de 2022 (“Resolução CVM 77”). A Companhia, nesta data,
não possui ações em tesouraria.
Recursos disponíveis: As operações realizadas no âmbito do Plano de Recompra de Ações serão
suportadas pela conta de reservas de lucros da Companhia, com exceção das reservas especificadas
pelo art. 8º, §1º, inciso I da Resolução CVM 77. A efetiva recompra do número total de Ações previsto
no Programa de Recompra de Ações dependerá da existência de recursos disponíveis no momento
da aquisição das ações, de modo a atender os ditames previstos no art. 8º da Resolução CVM 77.

Forma de aquisição: As aquisições serão realizadas, em bolsa, na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, a
preços de mercado e intermediadas através das seguintes instituições financeiras (i) Bradesco S/A
CTVM, com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1309, 11º andar, Vila Nova Conceição, São
Paulo, SP; (ii) XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos E Valores Mobiliários S/A, com
endereço na Av. Chedid Jafet, 75 – 30º andar – Torre Sul, Vila Olímpia, São Paulo, SP; e (iii) BTG
PACTUAL CTVM S/A com sede no endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477 – 14º Andar – Itaim
Bibi; São Paulo, SP.
A Diretoria da Companhia definirá o momento e a quantidade de ações a serem efetivamente
adquiridas, observados os limites e o prazo de validade estabelecidos pelo Conselho de
Administração e legislação aplicável.
Informações adicionais sobre o Programa de Recompra de Ações, inclusive aquelas exigidas nos
termos das Resolução CVM 77 e Resolução da CVM nº 80, de 29 de março de 2022, encontram-se
disponíveis aos acionistas na sede da Companhia, no site de Relações com Investidores
(https://vulcabrasri.com/), bem como no site da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br).
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