WEG S.A.
GRUPO WEG
COMPANHIA ABERTA
CNPJ sob nº 84.429.695/0001-11
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.300
Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina
NIRE 42300012203
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 928
Aos vinte dias do mês de agosto de 2019, reuniram-se na filial da Companhia em NantongChina, por convocação do presidente, Sr. Décio da Silva, os membros do conselho de
administração, os quais assim deliberaram:
1.

Aprovada, por unanimidade de votos, a seguinte operação:

1.1. Na forma da letra i, item i.1, do artigo 22 do Estatuto Social, autorizada a contratação
da linha de crédito Overdraft, a ser celebrada com agentes financeiros autorizados, nas
seguintes condições:
Valor……………………………………….: ZAR 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões
de Rands Sul-Africanos)
Controlada(s) beneficiária(s)..: Zest WEG Group Africa (Pty) Ltd, dentre outras que
possam vir a aderir ao referido contrato de crédito.
1.2. Na forma das letras i e j do artigo 22 do Estatuto Social, autorizar esta Companhia a
prestar aval, fiança e outras garantias, a favor de sua(s) controlada(s), para os fins do
contrato mencionado no item 1.1., nas condições abaixo:
Valor ..................................: Até USD 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares
americanos)
Controlada(s) beneficiária(s)..: Zest WEG Group Africa (Pty) Ltd, dentre outras que
possam vir a aderir ao referido contrato de crédito.
Prazo .................................: Indeterminado.
2. Aprovada, por unanimidade de votos, na forma das letras i e j do artigo 22 do Estatuto
Social, a celebração de contrato de mútuo pela Companhia, nas condições abaixo:
Valor .................................: R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais).
Prazo .................................: 01 ano a contar da data de emissão.
Controlada(s) beneficiária(s)..: WEG-Cestari Redutores e Motorredutores S.A.
Nada mais havendo a tratar, após agradecer a presença de todos, o Sr. Presidente encerrou a
reunião. Nantong, China, 20 de agosto de 2019. A presente é cópia fiel da ata lavrada nas
páginas 23 e 24 do Livro de atas do Conselho de Administração nº 22. 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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