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

Companhia Aberta
Assembleia Geral Ordinária
Convocação
Convidamos os acionistas da Fras-le S.A. (“Companhia”), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária
(“AGO”), a ser realizada no dia 29 de abril de 2019, às 15 horas e 30 minutos, na sede social da Companhia, na
Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul (RS), para deliberar sobre as seguintes
matérias constantes da ordem do dia:
(a) examinar, discutir e votar o relatório anual dos administradores, as demonstrações financeiras, os
pareceres da auditoria independente e do conselho fiscal, referentes ao exercíc io social encerrado em
31 de dezembro de 2018;
(b) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de
2018 e ratificar a distribuição de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos;
(c) eleger, se for o caso, os membros do conselho fiscal; e,
(d) fixar a remuneração dos administradores e, se eleitos, dos conselheiros fiscais.
INFORMAÇÕES GERAIS
Representação: (a) Votação presencial: Pa ra participar e vota r na AGO os acionistas ou seus representantes l egais deverã o
compa recer munidos do comprova nte de titularidade das ações de emis s ã o da Compa nhi a , expedi do pel a i ns ti tui çã o
fi nanceira depositária ou pelo custodiante e ta mbém dos s eguintes documentos: (i ) pessoa física, documento de identidade
e, s e for o ca so, instrumento de procuração; (ii) pess oa jurídi ca , a tos cons ti tuti vos e documentos comproba tóri os da
regul aridade da representação. Qua ndo os a cionistas forem representados por p rocurador, este deverá es ta r cons ti tuído
há menos de um a no, s er acionista, a dmi ni s tra dor da Compa nhi a , a dvoga do ou i ns ti tui çã o fi na ncei ra , ca bendo a o
a dministrador de fundos de i nvestimento representar s eus condômi nos , exceto pa ra o ca s o de pes s oa s jurídi ca s que
poderão s er representadas por mandatários constituídos de acordo com as regras do Códi go Ci vi l , conforme deci s ã o do
Col egiado da CVM, no Proces s o RJ2014/3578; (b) Vota çã o a di s tâ nci a : Nos termos da Ins truçã o CVM nº 481/2009, a
Compa nhia adotará o s istema de votação a distância, permitindo que seus a cionistas enviem boletins de voto por mei o de
s eus respectivos agentes de cus tódi a , por mei o da i ns ti tui çã o fi na ncei ra depos i tá ri a res pons á vel pel o s ervi ço de
es cri turação de a ções ou diretamente para a Companhia, conforme modelo a ser disponibilizad o pela Companhia no pra zo
previ s to no § 1º, do Arti go 21-A da referi da ICVM.
Informações e Documentos relativos à AGO: Os documentos rel a ti vos a Ordem do Di a , conforme previ s to na Lei da s
Soci edades por Ações (LSA) e Instruções CVM 480/2009 e 481/2009, a s sim como o Ma nual para Participação do Acioni s ta ,
contendo as informações, orientações a os acionistas e o detalhamento das matérias consta ntes da ordem do di a , s erã o
di s ponibilizados no prazo previsto no inciso VIII, do Art. 21 da referida ICVM, nas páginas da rede mundial de computadores
da Companhia, http://ri.fras-le.com.br, da Comissão de Valores Mobi l i á ri os (CVM), www.cvm.gov.br e da B 3 S.A. Bra s i l ,
Bol s a , Ba l cã o, www.b3.com.br.
Es cl arecimentos: Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do endereço el etrôni co ri @fra s -l e.com ou do
tel efone (54) 3239-1517.
Ca xi a s do Sul, 26 de março de 2019.

Da vi d Abramo Randon,
Pres i dente do Conselho de Administração.

