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WEG selecionada para o Dow Jones Sustainability Indices 2019
Jaraguá do Sul, 16 de setembro de 2019 - WEG S.A. (B3: WEGE3 / OTC: WEGZY)
foi selecionada pela 6ª vez consecutiva como componente do Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI). A ação WEGE3 passa, a partir de 23 de setembro de 2019, a integrar a
carteira do Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index 2019 (DJSI-EM).
O DJSI, elaborado pelo Dow Jones e pelo RobecoSAM Group, foi o primeiro índice
global de sustentabilidade a avaliar a sustentabilidade empresarial considerando os
aspectos econômico, ambiental e de desenvolvimento social. Em 2019, o DJSI
considerou um universo de 3.500 companhias em todo o mundo, incluindo as 800
maiores companhias nos chamados Mercados Emergentes, dentre as quais foram
selecionados 97 componentes. A WEG é uma das 10 companhias brasileiras incluídas
nos índices.
A WEG tem uma longa tradição de atuação sustentável e a inclusão no DJSI-EM
representa importante reconhecimento do mercado de capitais, reforçando nossa
posição como companhia componente do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE),
elaborado pela B3.
Para mais informações sobre as iniciativas da WEG em sustentabilidade,
visite ri.weg.net
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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 é uma empresa global de equipamentos
eletroeletrônicos, atuando principalmente no setor de bens de capital com soluções em
máquinas elétricas, automação e tintas, para diversos setores, incluindo infraestrutura,
siderurgia, papel e celulose, petróleo e gás, mineração, entre muitos outros. A WEG se
destaca em inovação pelo desenvolvimento constante de soluções para atender as
grandes tendências voltadas a eficiência energética, energias renováveis e mobilidade
elétrica. Com operações industriais em 12 países e presença comercial em mais de 135
países, a companhia possui mais de 30 mil colaboradores distribuídos pelo mundo. Em
2018 a WEG atingiu faturamento líquido de R$ 11,970 bilhões, destes 58% proveniente
das vendas realizados fora do Brasil.
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