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

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 10/11
LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, na Rodovia RS 122, km 66, nº
10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul (RS), às 10 horas do dia 1º de agosto de 2011.
PRESENÇAS: A maioria dos membros do Conselho de Administração e membros da
Diretoria. O Conselheiro Dan Antônio Marinho Conrado justificou sua ausência.
MESA DIRIGENTE: Raul Anselmo Randon, Presidente, e Astor Milton Schmitt,
Secretário.
DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos dos presentes, os Conselheiros
deliberaram:
(1º) Formalizar manifestação favorável sobre:
(i)

As Demonstrações Contábeis e release de resultados, relativos ao
segundo trimestre e primeiro semestre do exercício em curso (2T2011 e
1S2011); e,

(ii) O desempenho da Companhia no primeiro semestre do exercício, assim
como em relação aos indicadores previstos para o segundo semestre,
considerando-os alinhados aos cenários, macroeconômico e setorial da
indústria automotiva, conforme revisão semestral do plano estratégico.
(2ª) Autorizar os Diretores da Companhia a tomar as providências necessárias para
capitalizar as subsidiárias no exterior, mediante subscrição de ações/quotas,
conforme segue:
(i)

Fras-le Argentina S.A.- subscrição de ações no montante em pesos
argentinos equivalentes a US$ 3.000.000,00, a serem integralizadas com
créditos oriundos de dividendos declarados e não pagos à Fras-le S.A.;

(ii) Fras-le North America, Inc.- subscrição de ações no montante de US$
10.000.000,00, sendo: US$ 6.200.000,00 integralizados, até 31 de
dezembro de 2011, com recebíveis/créditos detidos perante aquela
subsidiária; e, US$ 3.800.000,00, com integralização até 31 de dezembro
de 2012.
(iii) Fras-le Friction Materials Pinghu Co. Ltd.- subscrição de ações/quotas em
yuans, no montante correspondente a US$ 4.000.000,00, a serem
integralizadas em moeda corrente, até 31 de dezembro de 2011.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a
ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.
Caxias do Sul, 1º de agosto de 2011.
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