WEG S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ sob nº 84.429.695/0001-11
AVISO AOS ACIONISTAS
RESULTADO DO LEILÃO DE FRAÇÕES REMANESCENTES
A WEG S.A. (B3: WEGE3 / OTC: WEGZY), comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que, as frações resultantes da bonificação de ações, aprovada na Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária em 24 de abril de 2018, na proporção de 3 (três) novas ações
ordinárias para cada 10 (dez) ações ordinárias possuídas, foram agrupadas em números
inteiros e vendidas em leilão realizado no dia 15 de junho de 2018, na B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão.
Nesse leilão, foram alienadas 3.030 (três mil e trinta) ações ordinárias escriturais, totalizando
o montante de R$ 47.817,00 (quarenta e sete mil, oitocentos e dezessete reais). Os valores
apurados com a venda das ações no leilão a preço médio de R$ 15,781188119 por ação,
serão disponibilizados aos acionistas no dia 27 de junho de 2018, da seguinte forma:
a)

àqueles com ações depositadas no Banco Escriturador e que mantêm os dados
cadastrais e bancários atualizados, mediante crédito a ser efetuado nas contas correntes
em Instituição Financeira por eles indicados. Aqueles que não possuírem tais dados
atualizados deverão apresentar-se na Agência Bradesco de sua preferência, munidos de
CPF, RG e comprovante de residência, para atualização cadastral e recebimento dos
respectivos valores a que têm direito; e

b)

àqueles com ações depositadas na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, por intermédio das
Instituições e/ou Corretoras que mantêm suas posições em custódia.

Jaraguá do Sul, 20 de junho de 2018
Paulo Polezi
Diretor de Relações com Investidores

WEG S.A.
A PUBLICLY LISTED COMPANY
CNPJ nº 84.429.695/0001-11
NOTICE TO THE SHAREHOLDERS
RESULT OF AUCTION FOR REMAINING FRACTIONS OF SHARES
WEG S.A. (B3: WEGE3 / OTC: WEGZY), hereby informs its shareholders and the market that
the fractions resulting from the stock bonus, approved on the Ordinary and Extraordinary
Shareholders’ Meeting, held on April 24, 2018, in the ratio of 3 (three) new ordinary shares for
each 10 (ten) ordinary shares hold, were grouped and sold at auction on June 15, 2018, at B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
In this auction, were sold 3,030 (three thousand and thirty) ordinary shares, totaling the amount
of R$ 47,817.00 (forty seven thousand, eight hundred and seventeen reais). The values
obtained with the sale of shares in the auction at the average price of R$ 15.781188119 will be
paid to shareholders on June 27, 2018, as follows:
a)

to shareholders whose shares are deposited at the registrar bank and that keep their
register and banking data updated, by means of credit in the current accounts in a Financial
Institution they indicate. Those who do not have such data updated must present
themselves at a Bradesco Branch on their preference bearing their CPF (Individual
Taxpayer’s ID), RG (Identification Document) and proof of residence (utility bill) for record
updating and receiving the respective amounts to which they are entitled; and

b)

to shareholders whose shares are deposited at B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, by means of
Institutions and/or Brokerage Houses which keep their shareholding position in custody.

Jaraguá do Sul, June 20, 2018
Paulo Polezi
Investor Relations Officer

