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WEG-CESTARI anuncia aquisição da Geremia
Redutores
Jaraguá do Sul, 14 de fevereiro de 2019 – WEG S.A. (B3: WEGE3 / OTC: WEGZY)
anuncia que sua controlada WEG-CESTARI assinou hoje contrato para a aquisição da
totalidade do capital social da Geremia Redutores, fabricante brasileiro de Redutores,
Motorredutores de Velocidade, Multiplicadores de Velocidade e Componentes para
Transmissão Mecânica. A operação está condicionada à aprovação do CADE
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
Fundada em 1973, em Bento Gonçalves/RS, a 111 quilômetros de Porto Alegre, a
Geremia dispõe de uma área total de 52.000m², sendo 15.000m² de área construída.
Com uma equipe de 220 colaboradores, a empresa atende todo o mercado nacional e
internacional, principalmente da América do Sul e América Central. Em 2017 sua receita
líquida foi de R$ 57,4 milhões.
De acordo com o Diretor Superintendente da WEG Motores, Luis Alberto Tiefensee, a
Aquisição da Geremia, além de ampliar a linha de produtos da WEG-CESTARI, vai
fortalecer a presença da companhia no mercado de redutores. “Com os produtos da
Geremia completaremos o nosso portfólio e daremos seguimento a nossa estratégia de
oferecer soluções completas com uma ampla linha de produtos, combinando soluções
elétricas e mecânicas”, comenta.
###
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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.
Sobre a WEG-Cestari
Foi criada através de uma Joint Venture em 2011 para integrar as soluções de motores
elétricos e sistemas de automação industrial oferecidas pela WEG e os redutores de
velocidade e motorredutores desenvolvidos pela CESTARI em pacotes de soluções
integradas. As soluções power transmission, que integram motor elétrico, inversor de
frequência e redutor de velocidade, são cada vez mais demandadas pelo mercado, pois
melhoram o desempenho operacional e maximizam a eficiência energética.
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