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COMUNICADO AO MERCADO
WEG anuncia aquisição do negócio de Armazenamento de Energia
nos Estados Unidos
A WEG S.A. (B3: WEGE3 / OTC: WEGZY), comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral a aquisição do negócio de Sistemas de Armazenamento de
Energia por Baterias (Energy Storage System – ESS), da Northern Power Systems
(“NPS”), empresa que projeta, desenvolve e fabrica sistemas de armazenamento
de energia, em Barre, Vermont, EUA.
Pelo acordo, a WEG se tornará a única proprietária dos ativos, carteira de patentes,
know-how e materiais afins, incluindo todos os desenhos, projetos, especificações
e software utilizados nos projetos e manutenção dos sistemas de armazenamento
de energia por baterias da NPS. A WEG também irá manter a equipe comercial e
de engenharia que realiza pesquisas e desenvolvimento deste negócio.
WEG e NPS firmaram uma parceria tecnológica em 2013 que introduziu, com
sucesso, as soluções de turbinas eólicas permanent magnet direct drive no
mercado Brasileiro. Já em 2016 a WEG adquiriu da NPS o negócio de turbinas
eólicas de grande porte “utility scale” e ampliou seu portfólio.
A WEG esclarece que essa aquisição 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 ação configura qualquer das hipóteses descritas no inciso II do
mencionado artigo.
Jaraguá do Sul, 13 de fevereiro de 2019
Paulo Polezi
Diretor de Relações com Investidores
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WEG anuncia aquisição do negócio de Armazenamento de
Energia nos Estados Unidos
Jaraguá do Sul, 13 de fevereiro de 2019 – WEG S.A. (B3: WEGE3 / OTC: WEGZY) anuncia
a aquisição do negócio de Sistemas de Armazenamento de Energia por Baterias (Energy
Storage System – ESS), da Northern Power Systems (“NPS”), empresa que projeta,
desenvolve e fabrica sistemas de armazenamento de energia, em Barre, Vermont, EUA.
Pelo acordo, a WEG se tornará a única proprietária dos ativos, carteira de patentes,
know-how e materiais afins, incluindo todos os desenhos, projetos, especificações e
software utilizados nos projetos e manutenção dos sistemas de armazenamento de
energia por baterias da NPS. A WEG também irá manter a equipe comercial e de
engenharia que realiza pesquisas e desenvolvimento deste negócio.
WEG e NPS firmaram uma parceria tecnológica em 2013 que introduziu, com sucesso,
as soluções de turbinas eólicas permanent magnet direct drive no mercado Brasileiro. Já
em 2016 a WEG adquiriu da NPS o negócio de turbinas eólicas de grande porte “utility
scale” e ampliou seu portfólio.
Agora, segundo Manfred Peter Johann, Diretor Superintendente da WEG Automação, é
o momento de avançar neste crescente mercado de armazenamento de energia por
baterias. “Este é um mercado de muitas oportunidades de crescimento para a WEG e vai
trazer ainda mais sinergia às nossas soluções em energias renováveis, como eólica e
solar e também tração elétrica”, explica.
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Afirmações sobre Expectativas Futuras
Algumas afirmações contidas neste comunicado podem ser projeções ou afirmações sobre expectativas
futuras. Tais afirmações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer
com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes que era esperado.
Estes riscos incluem entre outros, modificações na demanda futura pelos produtos da Companhia,
modificações nos fatores que afetam os preços domésticos e internacionais dos produtos, mudanças na
estrutura de custos, modificações nos mercados, mudanças nos preços praticados pelos concorrentes,
variações cambiais, mudanças no cenário político-econômico brasileiro, nos mercados emergentes e
internacional.

Sobre a WEG:
Fundada em 1961, a WEG atua principalmente no setor de bens de capital e é um dos
maiores fabricantes mundiais de equipamentos eletro-eletrônicos, atuando em cinco
linhas principais: Motores, Energia, Transmissão & Distribuição, Automação e Tintas.
Com operações industriais em 12 países e presença comercial em mais de 100 países a
companhia atende todos os segmentos da indústria, incluindo petróleo e gás,
mineração, infraestrutura, siderurgia, papel e celulose, energia renovável, entre muitos
outros. Com mais de 30 mil colaboradores a empresa atingiu faturamento líquido de R$
9.5 bilhões em 2017.
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