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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 08/10
LOCAL, HORA E DATA: Na sede da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km
66, nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul (RS), às 17 horas do dia 9 de junho de
2010. PRESENÇAS: A maioria dos membros do Conselho de Administração.
PRESIDENTE: Raul Anselmo Randon. SECRETÁRIO: Astor Milton Schmitt.
DELIBERAÇÃO: Por unanimidade de votos, de acordo com a ordem do dia de todos
conhecida, os Conselheiros autorizaram os Diretores a tomar as providências
necessárias para contratar financiamentos perante bancos de primeira linha, mediante
abertura de crédito com recursos originários do Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), no âmbito do Programa BNDES de Sustentação do
Investimento (BNDES PSI), Subprograma Exportação Pré-embarque, no valor total
em Reais equivalente a até US$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de dólares
dos Estados Unidos), divididos da seguinte forma: (a) US$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de dólares dos Estados Unidos da América), ao custo correspondente a 4,5%
(quatro inteiros e cinco décimos por cento) ao ano, incidentes sobre o valor em Reais,
com amortizações trimestrais dos juros e o principal em parcela única no prazo de 36
(trinta e seis) meses a contar da contratação; e, (b) US$ 30.000.000,00 (trinta milhões
de dólares dos Estados Unidos da América), ao custo correspondente a 7% (sete por
cento) ao ano, incidentes sobre o valor em Reais, com amortizações trimestrais dos
juros e o principal em parcela única no prazo de 18 (dezoito) meses a contar da
contratação. Os Conselheiros Ricardo Malavazi Martins e Dan Antônio Marinho
Conrado, por meio de mensagem eletrônica, enviaram por escrito sua manifestação
de concordância com a decisão dos demais Conselheiros. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida e tida
conforme em todos os seus termos, foi assinada pelos Conselheiros. Caxias do Sul, 9
de junho de 2010.
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