FRAS-LE S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 88.610.126/0001-29
NIRE 43300004350

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 15/17
LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, localizada na Rodovia RS 122,
km 66, nº 10.945, cidade de Caxias do Sul, estado do Rio Grande do Sul, às 10 horas
do dia 5 de dezembro de 2017.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação em razão da presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração, presentes também membros
da Diretoria.
MESA DIRIGENTE: David Abramo Randon (Presidente) e Astor Milton Schmitt
(Secretário).
DELIBERAÇÕES: De acordo com a Ordem do Dia, por todos conhecida, instalada a
reunião, por unanimidade de votos, a teor do disposto no Artigo 23, alínea “d”, do
Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros deliberaram autorizar os Diretores, a
tomar as providências necessárias para formalizar acordo de associação (“Contrato de
Joint Venture”) entre a Fras-le S.A. (“Companhia”) e ASK Automotive Private Limited
(“ASK”), para a composição de sociedade em comum, por tempo indeterminado,
localizada em Manesar, Estado de Haryana, República da índia, que será denominada
ASK Fras-le Private Limited (“ASK Fras-le”), com objetivo de produzir lonas e pastilhas,
exclusivamente para veículos comerciais, destinadas ao mercado de reposição e
montadora. O aporte inicial das duas sócias na ASK Fras-le, será equivalente a
US$10.000.000,00 (dez milhões de dólares dos Estados Unidos da América), cabendo
à Companhia o controle do negócio, com participação societária correspondente a 51%
(cinquenta e um por cento) do capital social, correspondente ao investimento de
US$5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil dólares dos Estados Unidos da América) e
à ASK a participação remanescente, de 49% (quarenta e nove por cento). A junção do
know-how da Companhia com a experiência da ASK, tem como propósito atender o
mercado indiano, o 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.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a
ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes na Reunião.
Caxias do Sul (RS), 5 de dezembro de 2017.
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