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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 15/10
LOCAL, HORA E DATA: Sede da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km 66,
nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul (RS), às 10 horas do dia 29 de novembro de
2010. PRESENÇAS: Todos os membros do Conselho de Administração. MESA
DIRIGENTE: Raul Anselmo Randon, Presidente, e Astor Milton Schmitt, secretário.
DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, de acordo com a ordem do dia, de
conhecimento de todos, os Conselheiros autorizaram os membros da Diretoria a
tomarem as providências necessárias para a contratação de fiança bancária em favor
de Tractebel Energia S.A. junto ao Banco Itaú BBA S.A., no valor de R$ 2.347.198,20,
com vencimento em 31 de dezembro de 2011 e custo de 0,67% do valor da fiança.
Outrossim, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, deliberou ratificar
(i) operações financeiras relativas à proteção cambial da Companhia, contratadas pela
Diretoria junto ao Banco Itaú BBA S.A., Banco do Brasil S.A. e HSBC Bank Brasil
S.A., no valor total de US$ 6.000.000,00 e vencimento em dezembro de 2011; (ii) a
contratação, pela Diretoria, de “Stand By Letter of Credit”, perante o Banco do Brasil
S.A., com o objetivo de garantir empréstimo da controlada localizada na China, Fras-le
Friction Material Pinghu, Co. Ltd., junto ao China Construction Bank (CCB), no valor
equivalente a US$ 2.000.000,00, com vencimento em um ano e custo de 0,80% do
valor da carta; (iii) a contratação, pela Diretoria, de “Stand By Letter of Credit”, perante
o Banco do Brasil S.A., com o objetivo de garantir empréstimo da controlada
localizada na China, Fras-le Friction Material Pinghu, Co. Ltd., junto ao China
Construction Bank (CCB), no valor equivalente a US$ 1.500.000,00, com vencimento
em um ano e custo de 0,80% do valor da carta. 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, 29 de
novembro de 2010.
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