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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 13/19
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 14 horas do dia 7 de agosto de 2019.
PRESENÇAS: Todos os membros do Conselho de Administração e Diretores da
Companhia.
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) formalizar manifestação favorável sobre as demonstrações financeiras, suas
notas explicativas, relatório da Ernst & Young Auditores Independentes SS e o relatório
dos administradores, relativos ao segundo trimestre (2T2019) e primeiro semestre
(1S2019) do exercício em curso, encerradas em 30 de junho de 2019; e,
(2ª) autorizar os administradores da sociedade controlada Fremax Sistemas
Automotivos Eireli a contratar, perante o Banco Santander S.A., as seguintes operações
financeiras: (a) Nota de Crédito à Exportação (NCE) Local (BRL), no valor de R$
13.000.000,00 (treze milhões de reais), com prazo total de 5 (cinco) anos, pagamento
de juros semestrais a contar do desembolso e amortizações do capital em parcelas
semestrais, após carência de 1 (um) ano e custo à taxa anual correspondente a
116,50% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário); e, (b) Nota de Crédito à
Exportação (NCE), no valor total de US$ 3.000.000,00 (três milhões de dólares dos
Estados Unidos da América), a ser contratado até o mês de novembro deste ano, com
prazo total de 5 (cinco) anos, com pagamento de juros semestrais a contar do
desembolso e amortizações semestrais do principal após carência de 1 (um) ano e custo
correspondente a variação cambial mais juros de 3,65% ao ano. Autorizar os membros
da Diretoria da Companhia, a tomar as providências necessárias para, em nome da
Companhia, avalizar as mencionadas operações.
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, 7 de agosto de 2019.
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