Plascar Participações Industriais S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ n° 51.928.174/0001-50
Avenida Amélia Latorre, 01, Sala 6
Jundiaí, SP

AVISO AOS ACIONISTAS

A Plascar Participações Industriais S.A. (a “Companhia”), em cumprimento ao disposto
na Instrução CVM nº 358, de 03.01.2002, conforme alterada, comunica ao mercado que
em Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 01 de março de 2007, às 15:00
horas e em Assembléia Especial de Preferencialistas realizada em 01 de março de 2007,
às 17:00 horas, foi aprovada, dentre outras matérias, por unanimidade dos acionistas
presentes, a conversão das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações
ordinárias, às quais serão conferidos os mesmos direitos atribuídos às ações ordinárias
já existentes.
Os acionistas titulares de ações preferenciais da Companhia em 12 de fevereiro de 2007
poderão exercer o direito de retirada nos termos do artigo 137 da Lei das Sociedades por
Ações. O reembolso deverá ser reclamado por notificação entregue em uma das
agências especializadas do Banco Itaú S.A., cujos endereços podem ser obtidos através
do site www.itaucustodia.com.br ou pelo telefone (11) 5029.7780, no período de
05/03/2007 a 03/04/2007 (30 dias). Nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades por
Ações, o valor do reembolso corresponderá ao valor de patrimônio líquido contábil por
ação da Companhia com base no balanço de 31.12.2006, ou seja, R$13,69 por lote de
mil ações.
Conforme previsto no §3º do artigo 137 da Lei das Sociedades por Ações, fica
ressalvado que nos 10 (dez) dias subseqüentes ao término do prazo de 30 (trinta) dias
previsto acima, será facultado aos órgãos de administração da Companhia convocar a
Assembléia Geral para ratificar ou reconsiderar a conversão de ações, se entenderem
que o pagamento do preço do reembolso das ações aos acionistas dissidentes, que
exercerem o direito de retirada, colocará em risco a estabilidade financeira da
Companhia.
Jundiaí, 02 de março de 2007.
Gordiano Pessoa Filho
Diretor de Relações com Investidores

