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WEG ANUNCIA AQUISIÇÃO DO CONTROLE DA TGM, FABRICANTE
BRASILEIRO DE TURBINAS E TRANSMISSÕES
Em atendimento às disposições da Instrução CVM n.º 358, a WEG S.A. ("WEG")
(BM&FBOVESPA: WEGE3 / OTC: WEGZY), comunica aos seus acionistas e ao mercado
em geral a aquisição do controle da TGM Indústria e Comercio de Turbinas e Transmissões
Ltda. (“TGM”), fabricante de turbinas e transmissões com sede na cidade de Sertãozinho,
São Paulo.
Fundada em 1991, a TGM é líder brasileira no fornecimento de soluções e equipamentos
para acionamentos de geradores de energia elétrica, com foco em energia renovável em
termelétrica e eólica, atuando desde o estudo de viabilidade até a plena operação, incluindo
os estudos de sistemas e planejamento energético industrial. A TGM também fornece
sistemas de acionamentos mecânicos para equipamentos como exaustores, ventiladores,
desfibradores, bombas d’água, moendas, niveladores de cana, turbo compressores e turbo
sopradores.
Além da sua sede em Sertãozinho, que ocupa área de 70.000 metros quadrados, a TGM
possui ainda unidades em Maceió, São José dos Campos e Nuremberg, na Alemanha,
totalizando aproximadamente 1.000 colaboradores. Em 2015, a receita líquida da empresa
foi de R$ 238 milhões.
A transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições e à obtenção da
aprovação das autoridades de proteção à concorrência.
A WEG esclarece que a aquisição da TGM não ensejará o direito de recesso aos acionistas,
por não se enquadrar em qualquer das hipóteses previstas no artigo 256 da Lei 6.404/76,
alterada pela Lei nº 10.303/01. O valor pago na referida aquisição não representa
investimento relevante para a adquirente nem tampouco o preço médio de cada cota
configura qualquer das hipóteses descritas no inciso II do mencionado artigo.
Jaraguá do Sul (SC), 15 de dezembro de 2016
Paulo Polezi
Diretor de Relações com Investidores
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