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FATO RELEVANTE

FRAS-LE S.A., sociedade por ações com sede na Rodovia RS 122, Km 66, nº 10.945, cidade de
Caxias do Sul, estado do Rio Grande do Sul, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 88.610.126/0001-29 (“Companhia”), em
atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358,
de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado
em geral que a Companhia celebrou Acordo de Associação (Joint Venture) com a Federal
Mogul VCS Holding BV (“VCS”) (a “Joint Venture”).
Referida Joint Venture tem por objeto a aquisição de 80,10% das quotas representativas do
capital social da Federal-Mogul Friction Products Sorocaba Sistemas Automotivos Ltda.
(“Empresa”), remanescendo na titularidade da VCS 19,90% das quotas.
A Empresa, localizada na cidade de Sorocaba/SP, atua fortemente na fabricação de pastilhas
para veículos leves, com faturamento bruto no ano de 2015 de R$ 44 milhões.
A transação não envolve desembolso financeiro pela Companhia, sendo o objetivo principal
da Joint Venture é o de combinar as forças da Federal-Mogul Motorparts e da Companhia na
formação de uma parceria estratégica para melhor servir os clientes de montadoras e de
reposição no mercado de veículos leves no Brasil e América do Sul.
A operação foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, não constituindo
investimento relevante para os fins do disposto no art. 256 da Lei nº 6.404/76, e está
subordinada à aprovação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (“SBDC”) e aos
demais órgãos de defesa da concorrência em outras jurisdições que forem aplicáveis. A
Companhia assumirá efetivamente o controle e gestão da Empresa após a aprovação no
SBDC e nas demais jurisdições aplicáveis, que passará a denominar-se Jurid do Brasil Sistemas
Automotivos Ltda., quando os acionistas e o mercado serão informados.
Caxias do Sul (RS), 10 de dezembro de 2016.
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