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COMUNICADO AO MERCADO
Companhia assina acordo para aquisição de 51% do capital social da V2COM e
passa a ofertar soluções de hardware, software, conectividade e serviços via
plataforma de IoT
A WEG S.A. (B3: WEGE3 / OTC: WEGZY), comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral um acordo para aquisição de 51% do capital social da V2COM, empresa especializada
em IoT (Internet of Things) e soluções completas de telemedição para sistemas de energia
elétrica e Smart Grid.
Fundada em 2002 sua matriz está em São Paulo/SP e possui também uma fábrica de
hardwares em Florianópolis/SC. Com forte experiência na área de energia, a empresa tem
um amplo portfólio de projetos implementados em telemetria, geração de relatórios, análise
de perdas e IoT para empresas, concessionárias e prestadoras de serviços de energia
elétrica, água, gás, entre outras. Especificamente no segmento de concessionárias de
energia elétrica, possui sob seu monitoramento ativos que totalizam mais de 30GW de
potência instalada. Com uma equipe de 56 colaboradores, a V2COM faturou R$ 37 milhões
em 2018.
Capacitada também para atender a Industria 4.0, a V2COM desenvolve soluções de
sensoriamento com uso de sua plataforma de IoT “IntelligenceWare Suite”. Além de atuar de
forma inovadora com software e sistemas nos mais diversos segmentos, oferecendo
conectividade em qualquer ambiente, inclusive via satélite, ela está à frente de acordos com
provedores internacionais para projetos utilizando a tecnologia 5G no Brasil.
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.
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