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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 07/18
LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, na Rodovia RS 122, km 66, nº
10.945, CEP 95010-550, Caxias do Sul (RS), às 10 horas do dia 18 de junho de 2018.
PRESENÇAS: A maioria dos membros do Conselho de Administração, sendo que os
Conselheiros, Bruno Chamas Alves e Carlos Alberto Araújo Netto, impossibilitados de
comparecer, enviaram por escrito seu voto de concordância com a decisão dos demais
membros, perfazendo a manifestação de todos os Conselheiros.
MESA DIRIGENTE: David Abramo Randon, Presidente, e Astor Milton Schmitt,
Secretário.
DELIBERAÇÕES: Em consonância com a Ordem do Dia, de todos conhecida, por
unanimidade de votos, os Conselheiros, deliberaram autorizar os membros da Diretoria
a tomar as providências necessárias para: (i) conceder carta fiança em nome da
Companhia, favorecendo a subsidiária Fras-Le Friction Materials (Pinghu)Co., Ltd,
(China), em operação financeira contratada por aquela Controlada perante o Banco do
Brasil S.A. (Shanghai), no valor de até EUR5.000.000,00 (cinco milhões de Euros), com
prazo idêntico ao prazo do contrato de financiamento, de até 5 (cinco) anos; e, (ii)
contratar carta fiança bancária (stanby letter of credit), junto ao China Construction Bank
(Brasil) Banco Múltiplo S/A, favorecendo a subsidiária Fras-Le Friction Materials
(Pinghu)Co., Ltd, (China), ao custo de 1% (um por cento) ao ano, em operação
financeira contratada por aquela Controlada perante o China Construction Bank (China),
no valor de até RMB22.000.000,00 (vinte e dois milhões de Renmimbi), equivalentes a
aproximadamente

USD3.500.000,00

(três

milhões

e

quinhentos

mil

dólares

Estadunidenses), pelo prazo idêntico do contrato de empréstimo, de até 3 (três) anos.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a
ata, que lida e tida conforme em todos os seus termos, foi assinada pelos Conselheiros
de Administração.
Caxias do Sul, 18 de junho de 2018.
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