FRAS-LE S.A.
CNPJ 88.610.126/0001-29

Companhia Aberta

Mapa Final de Votação Sintético
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 4 de setembro de 2018
A Fras-le S.A. (“Companhia”), nos termos do disposto na Instrução CVM nº 481/2009, informa
seus acionistas e ao mercado em geral, o mapa sintético final de votação, para cada uma das
matérias que foram examinadas, discutidas e votadas na Assembleia Geral Extraordinária
realizada nesta data, todos proferidos presencialmente, uma vez que a Companhia não
adotou o procedimento de voto a distância.
Caxias do Sul, 4 de setembro de 2018.

Sergio Lisbão Moreira de Carvalho
Diretor de Relações com investidores
Quantidade de Ações
FRAS-LE S.A.

Aprovar

%

Rejeitar

%

Abster-Se

%

TOTAL DE VOTOS

(1ª) Deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações representativas da totalidade do capital social daJofund 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, Estado de Santa Catharina, que atua no mercado de autopeças
com a marca Fremax (“Fremax”), pelo valor de, aproximadamente, R$180.000.000,00, ajustado de acordo com as premissas do preço estimado na data de
fechamento, conforme previsto no Contrato de Compra e Venda de Ações (“Contrato”), em consonância com o disposto no art. 256 da Lei nº 6.404/76
(“LSA”), tendo em conta que constitui investimento relevante, nos termos do art. 247 da mesma Lei.
TOTAL DE VOTOS

178.003.347 81,82

10.196.148 4,69

-

0,00

188.199.495

(2ª) Ratificar a contratação, pelos administradores da Companhia, da empresa especializada, Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 02.189.924/0001-03, para proceder a elaboração do laudo de avaliação, conforme previsto no art. 256, § 1º, da LSA
TOTAL DE VOTOS

188.199.495 86,50

-

0,00

-

0,00

188.199.495

10.196.148 4,69
- 0,00
TOTAL DE AÇÕES DA COMPANHIA
AÇÕES EM TESOURARIA

188.199.495
217.566.343
3.000.000

(3ª) Deliberar sobre o referido laudo de avaliação, elaborado pela Deloitte.
TOTAL DE VOTOS

178.003.347 81,82

