FRAS-LE S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 88.610.126/0001-29

COMUNICADO AO MERCADO
FRAS-LE S.A. (“Fras-le” ou “Companhia”), sociedade por ações com sede na
Rodovia RS 122, Km 66, nº 10.945, cidade de Caxias do Sul (RS), inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 88.610.126/0001-29, vem
informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Companhia celebrou, nesta data,
Contrato de Associação (“JV”) com a ASK Automotive Private Limited (“ASK”), para a composição
de sociedade em comum, por tempo indeterminado, localizada em Manesar, Estado de Haryana,
Índia, que será denominada ASK Fras-le Private Limited (“ASK Fras-le”), com objetivo de produzir
lonas e pastilhas, exclusivamente para veículos comerciais acima de 3,5 toneladas, destinadas ao
mercado de reposição e montadora.
O aporte inicial das duas sócias na ASK Fras-le, será equivalente a US$10
milhões, cabendo à Fras-le o controle do negócio, com participação societária correspondente a
51% do capital social e investimento de US$ 5,1 milhões e à ASK a participação remanescente, de
49%.
A junção do know-how da Companhia, reconhecido internacionalmente, com a
experiência da ASK, tem como propósito atender o mercado indiano e os países vizinhos, Nepal,
Sri Lanka e Bangladesh, bem como a demanda global de materiais de fricção por meio de
exportações, formando um grande e potencial mercado consumidor dos produtos a serem
fabricados pela ASK Fras-le.
O Fechamento ocorrerá após o cumprimento das condições precedentes
previstas no JV e na legislação aplicável, sendo que os membros do Conselho de Administração
da Companhia já se manifestaram de forma favorável.
Informações mais detalhadas poderão ser obtidas junto ao departamento de
relação com investidores Fras-le, pelos seguintes canais: ri@fras-le.com ou telefones +55 54
3239-1517.
Caxias do Sul (RS), 5 de dezembro de 2017.
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