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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 14/18
LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, Rodovia RS 122, km 66, nº
10.945, CEP 95115-550, Caxias do Sul (RS), às 10 horas do dia 31 de agosto 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:
(1ª) autorizar os membros da Diretoria da Companhia, a tomarem as
providências necessária para conceder garantia fidejussória em favor da sociedade
controlada Jurid do Brasil Sistemas Automotivos Ltda., perante o Banco do Brasil S.A.,
em operação financeira designada BB Giro Corporate, no valor de até R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais), ao custo equivalente a 118,50% do Certificado de Depósito
Interbancário, mais comissão de 1% do valor da operação, prazo total de 3 (três) anos
a contar da contratação e pagamento do principal em parcela único ao final do prazo do
contrato, sendo os encargos amortizados trimestralmente; e,
(2ª) autorizar os membros da Diretoria da Companhia e das controladas
localizadas na Argentina, Armetal Autopartes S.A. (“Armetal”) e PALR S.A. (“PALR”), a
tomarem as providências necessárias para efetivar a incorporação da PALR na Armetal,
com a consequente extinção da PALR. Como efeito da incorporação, a Companhia
passará a ser controladora direta da Armetal, não havendo quaisquer outros efeitos
econômicos ou jurídicos para a Companhia.
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, 31 de agosto de 2018.
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