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EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 889
Aos vinte e seis dias do mês de junho de 2018, reuniram-se na sua sede social, por
convocação do Presidente, Sr. Décio da Silva, os membros do Conselho de
Administração, que deliberaram com base nas projeções das demonstrações financeiras
a serem encerradas em 30/06/2018, creditar juros sobre o capital próprio no valor total
de R$ 82.156.357,99, correspondente a R$ 0,039176471 por ação ou, após a dedução
do imposto de renda na fonte de 15%, nos termos do § 2º do artigo 9° da lei nº
9.249/95, correspondentes a R$ 0,033300000 por ação. Os acionistas que estejam
dispensados da referida tributação receberão pelo valor bruto. Os juros sobre capital
próprio serão imputados aos dividendos obrigatórios nos termos do artigo 37 do estatuto
social da WEG e artigo 9° da lei n° 9.249/95.
Os juros sobre o capital próprio foram calculados após a dedução de 1.574.808 ações
que se encontram em tesouraria, perfazendo o total de 2.097.084.191 ações. A data do
crédito será o dia 29/06/2018 e o pagamento aos acionistas ocorrerá em 15/08/2018,
sendo as ações consideradas “ex-juros sobre capital próprio” a partir de 02/07/2018.
Nada mais havendo a tratar, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente
encerrou a reunião. Jaraguá do Sul(SC), 26 de junho de 2018. A presente é extrato da
ata lavrada à página 71 no Livro de atas do Conselho de Administração nº 20, registrado
na JUCESC sob nº 17/133121-4 de 30.11.2017. Ass. Décio da Silva. Presidente do
Conselho de Administração. Nildemar Secches. Vice-Presidente do Conselho de
Administração. Sérgio Luiz Silva Schwartz. Martin Werninghaus. Umberto Gobbato. Dan
Ioschpe. Miguel Normando Abdalla Saad. Membros.
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