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

COMUNICADO AO MERCADO
FRAS-LE S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul,
na Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, CEP 95115-550, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 88.610.126/000129 (“Companhia”), vem a público informar que, em virtude das atuais condições econômicas desfavoráveis do mercado de capitais nacional e internacional, e dada a impossibilidade legal de solicitar nova
interrupção ou prorrogação de prazo no âmbito do processo de registro junto à Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), a Companhia, os acionistas vendedores e o Banco Santander (Brasil) S.A., na qualidade de Coordenador Líder, encaminharam à CVM nesta data correspondência informando a desistência
do pedido de registro da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de
Emissão da Companhia, que havia sido protocolado perante a CVM em 4 de dezembro de 2013.
Caxias do Sul, 8 de maio de 2014
Daniel Raul Randon - Diretor de Relações com Investidores
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