Agenda de divulgação dos resultados do segundo
trimestre de 2019 (2T19)
Jaraguá do Sul (SC), 8 de julho de 2019 – A WEG S.A. (B3: WEGE3; OTC: WEGZY)
("WEG" ou a "Companhia"), anuncia a agenda de divulgação dos resultados do segundo
trimestre de 2019 (2T19):
• No dia 24 de julho de 2019 (quarta-feira) divulgaremos os resultados, antes da
abertura do pregão na B3.
• No dia 25 de julho de 2019 (quinta-feira) realizaremos conferência telefônica
(com webcasting) para apresentação dos resultados, em português com
tradução simultânea para o inglês. Por favor, veja os detalhes abaixo:
Horário da conferência telefônica:
11h00 horário de Brasília
10h00 horário de Nova York (EDT)
15h00 horário de Londres (BST)
Link para pré-cadastramento (evite fila na conexão telefônica)
• Teleconferência em português: registre-se aqui
• Teleconferência em inglês: registre-se aqui
Telefones para conexão (para quem não realizou o pré-cadastramento):
Dial–in com conexões no Brasil: (11) 3193-1001 / (11) 2820-4001
Dial–in com conexões nos Estados Unidos: 1 646 828-8246
Toll-free com conexões nos Estados Unidos: 1 800 492-3904
Código de acesso: WEG
Acesso ao Webcasting (slides e áudio):
em português (original): www.choruscall.com.br/weg/2t19.htm
em inglês (tradução simultânea): www.choruscall.com.br/weg/2q19.htm
•

A partir de 9 de julho de 2019 (terça-feira), até a divulgação dos resultados estaremos em período
de silêncio, de acordo com nossa Política de Divulgação de Informações.
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Second quarter of 2019 (2Q19) results disclosure
calendar
Jaraguá do Sul (SC) July 8, 2019 – WEG S.A. (B3: WEGE3; OTC: WEGZY) ("WEG"
or the "Company"), announces the second quarter of 2019 (2Q19) results disclosure
calendar:
• On July 24, 2019 (Wednesday) we will disclose the results, before the start of
trading section at B3.
• On July 25, 2019 (Thursday), we will hold a conference call and webcast to
present the results. The call will be conducted in Portuguese with simultaneous
translation into English. Please, see the details below:
Conference call scheduled time:
11 am Brazil Brasilia time (Brasilia)
10 am US Eastern daylight time EDT (New York)
3 pm British summer time BST (London)
Link to pre-registration (avoid queuing on the conference call)
• Conference call in Portuguese: register here
• Conference call in English: register here
Telephone numbers (for those who did not pre-register):
Dial–in for connecting from Brazil: +55 11 3193-1001 / +55 11 2820-4001
Dial–in for connecting from the USA: +1 646 828-8246
Toll-free for connecting from the USA: +1 800 492-3904
Code: WEG
Webcast (slides and audio) access:
in Portuguese (original): www.choruscall.com.br/weg/2t19.htm
in English (simultaneous translation): www.choruscall.com.br/weg/2q19.htm
•

From July 9, 2019 (Tuesday), until results are disclosed we will be observing the quiet period, as
per our Information Disclosure Policy.
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