WEG S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ sob nº 84.429.695/0001-11

FATO RELEVANTE
PROPOSTA DE AUMENTO DE CAPITAL COM BONIFICAÇÃO DE AÇÕES
Em atendimento às disposições da Instrução CVM n.º 358, a WEG S.A. ("WEG")
(B3: WEGE3 / OTC: WEGZY), comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que o Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, deliberou
submeter à deliberação na próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a
ser convocada para o dia 24 de abril de 2018, proposta de aumento do capital social
de R$ 3.533.972.568,00 para R$ 5.504.516.508,00, através da incorporação de
parte do saldo da conta de Reserva de Lucros/Retenção de Lucros para
Investimentos no valor de R$ 1.970.543.940,00. Esse aumento corresponderá à
emissão de 484.305.923 novas ações ordinárias. Em consequência dessa
proposta, os acionistas receberão, a título de bonificação, 3 (três) novas ações
ordinárias para cada 10 (dez) ações ordinárias já possuídas na data de realização
da AGO/E.
Após aprovação pelos acionistas em Assembleia Geral, as ações de emissão da
Companhia serão negociadas na B3, “ex-direito” à bonificação, a partir de 25 de
abril de 2018. Para fins do disposto no artigo 10 da Lei 9.249, o custo unitário
atribuído às ações bonificadas será de R$ 4,0688. As novas ações farão jus
integralmente aos direitos que vierem a ser atribuídos a partir do exercício social de
2018 não tendo qualquer direito referente ao exercício social de 2017.
As ações oriundas da bonificação serão incluídas na posição dos acionistas no dia
27 de abril de 2018, estando disponíveis para consulta a partir do dia 30 de abril de
2018, e terão os mesmos direitos conferidos pelo estatuto social da Companhia e
pela legislação aplicável, às ações já existentes. Em relação as ações que não
puderem ser atribuídas por inteiro a cada acionista, será procedido nos termos do
§ 3º do art. 169 da Lei nº 6.404/76. Consequentemente, será alterado o caput artigo
5º do Estatuto Social.

Jaraguá do Sul, 27 de fevereiro de 2018
Paulo Polezi
Diretor de Relações com Investidores

