FRAS-LE S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 88.610.126/0001-29
NIRE 43300004350
Assembleia Geral Extraordinária
Ata lavrada na forma de sumário

(I) Local, data e hora: Na sede da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km 66,
nº 10.945, CEP 95055-010, Caxias do Sul, RS, dia 4 de setembro de 2018, às 14 horas.
(II) Presenças: Acionistas representando 86,50% das ações com direito a voto,
administradores e conselheiro fiscal. Os representantes da Deloitte Touche Tohmatsu
Consultores Ltda. colocaram-se à disposição por teleconferência.
(III) Publicações Legais: Os anúncios de convocação foram publicados na edição
relativa aos dias 18,19, 20 e, ainda, nas edições dos dias 21 e 22 de agosto de 2018 do
jornal Folha de Caxias, e, nas edições dos dias 20, 21 e 22 de agosto do Diário Oficial
do Rio Grande do Sul.
(IV) Mesa Dirigente: Presidente, David Abramo Randon; e, Secretário, Astor Milton
Schmitt.
(V) Documentos e divulgações: O edital de convocação, as informações constantes
do Anexo 19, da Instrução CVM 481, de 19 de dezembro de 2009 (“ICVM 481”),
conforme alterada, o Laudo de Avaliação, previsto no art. 256, parágrafo 1º da Lei 6.404,
de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), bem como os demais documentos relativos as
matérias da ordem do dia, foram disponibilizados aos acionistas no dia 17 de agosto de
2018, pelos meios de divulgação previstos na legislação aplicável.
(VI) Decisões: Dando início aos trabalhos, pela unanimidade dos acionistas presentes,
foi dispensada a leitura da Ordem do Dia e aprovada a lavratura da ata em forma de
sumário, bem como sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos
termos dos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da LSA. Prestados os esclarecimentos
preliminares, foram colocados em votação os temas constantes da Ordem do dia, e
tomadas as seguintes deliberações: (1ª) Por unanimidade de votos proferidos dos
acionistas, sendo 178.003.347 a favor e 10.196.148 contra, em consonância com o
disposto no art. 256 da LSA, foi aprovada a aquisição pela Companhia da totalidade das
ações representativas do capital social da Jofund S.A., sociedade por ações de capital
fechado, inscrita no CNPJ sob o nº 79.230.678/0001-10, com sede na cidade de Joinville
(SC), na Rua Anaburgo, nº 5.600, pelo valor de, aproximadamente, R$180.000.000,00
(cento e oitenta milhões de reais), ajustado de acordo com as premissas do preço
estimado na data de fechamento, conforme previsto no Contrato de Compra e Venda

Fras-le S.A.
Assembleia Geral Extraordinária
4 de setembro de 2018

de Ações. Ficam os Diretores e/ou procuradores autorizados a tomar as providências
necessárias para a efetiva implementação do negócio ora aprovado; (2ª) Por
unanimidade dos votos proferidos, sendo 188.199.495 a favor, os acionistas ratificaram
a contratação, pelos administradores da Companhia, da empresa especializada,
Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (“Deloitte”), com endereço na Av. Doutor
Chucri Zaidan, 1.240, 4º a 12º andares, CEP 04.711-130, São Paulo (SP), inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 02.189.924/0001-03, como empresa especializada para proceder
com a elaboração do laudo de avaliação do patrimônio da referida empresa, para os fins
do artigo 256, §1º da LSA; e, (3ª) Por unanimidade dos votos proferidos, sendo
178.003.347 a favor e 10.196.148 contra, os acionistas aprovaram o Relatório de
Avaliação Econômico-Financeira da Jofund S.A., elaborado na data-base de 31 de maio
de 2018, pela Deloitte e disponibilizado aos acionistas na forma da lei.
(VII) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a
ata para os fins e efeitos legais que, foi lida, tida conforme em seus termos e assinada
pelos acionistas presentes.
Caxias do Sul, RS, 4 de setembro de 2018.

David Abramo Randon
Presidente

Astor Milton Schmitt
Secretário

Randon S.A. Implementos e Participações
David Abramo Randon
Alexandre Randon
Diretor-presidente
Diretor

David Abramo Randon

DRAMD Administração e Participações Ltda.
Alexandre Randon – Diretor-presidente

Alexandre Randon

AMJD Administração e Participações Ltda.
Astor Milton Schmitt - Administrador
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GIF V Pipe Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiar e Fundação
Petrobrás de Seguridade Social (PETROS) - p.p. Claudia Onzi Ide

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI)
p.p. Patricia Rufatto Amaral

JP Morgan Brazil Investment Trust Plc, Norges Bank e Florida Retirement System Trust
Fund - p.p. Diane Flavia Maia e Oliveira

(Página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral extraordinária,
realizada às 14 horas do dia 4 de setembro de 2018)
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