WEG S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ sob nº 84.429.695/0001-11

COMUNICADO AO MERCADO
Planejamento Sucessório
A WEG S.A. (B3: WEGE3 / OTC: WEGZY), comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, conforme aprovado em reunião do Conselho de
Administração, realizada em 28 de janeiro de 2020 e dando sequência ao plano de
sucessão de seus Administradores estabeleceu que, a partir de 01 de abril de 2020,
as seguintes alterações serão implementadas:
•

O Sr. Siegfried Kreutzfeld, atualmente Diretor Superintendente da Zest
(África do Sul), com mais de 40 anos de serviços prestados à WEG, deixará
a posição de executivo da companhia em 31 de março de 2020. O Sr.
Siegfried em sua trajetória profissional iniciada na área de Engenharia de
Produtos, ocupou as posições de Diretor de Engenharia, Diretor
Superintendente da WEG Motores, da China e da Zest (África do Sul),
deixando destacada contribuição no avanço tecnológico e dos negócios da
companhia.
O sucessor da posição atual ocupada pelo Sr. Siegfried, como Diretor
Superintendente da Zest, será o Sr. Juliano Saldanha Vargas, atual Diretor
de Logística e Operações da Zest.

•

O Sr. Juliano é graduado em Engenharia Elétrica com Pós-graduação em
Gestão de Negócios e MBA em Gestão Estratégica na Terry College of
Business. Iniciou sua carreira na WEG em 1998 na área de Qualidade da
WEG Motores, assumindo diferentes posições no Brasil e, posteriormente,
foi transferido para a WEG Eletric Corp. nos EUA (2012) e para a Zest WEG
Group na África do Sul (2015).

•

O Sr. Luis Gustavo Lopes Iensen, atualmente Diretor Internacional
Corporativo, deixará a posição de executivo da companhia em 31 de março
de 2020. A jornada de quase quatro décadas do Sr. Gustavo na WEG foi
marcada pela destacada atuação no desenvolvimento dos negócios
internacionalmente. Exerceu posições de diretoria na Ásia e na Europa e
desde 2012 responde pela Diretoria Internacional Corporativo.

Para ocupar à posição de Diretor Internacional Corporativo, a partir de 01
de abril de 2020, foi nomeado o Sr. Elder Jurandir Stringari.
•

O Sr. Elder Jurandir Stringari tem formação em Engenharia Elétrica, Pósgraduação em Negócios Internacionais e MBA em Gestão de Negócios.
Iniciou sua carreira na WEG em 1993 na área de Automação e desde 1997,
atua na área de Vendas Internacionais. Residiu nos USA por 5 anos e na
Índia por um ano. Desde 2006 ocupa o cargo de Gerente na divisão
internacional, dando suporte e coordenando ações das filiais comerciais no
desenvolvimento de negócios. Nos últimos anos esteve focado no
desenvolvimento de negócios no setor de Óleo e Gás.

Desejamos pleno sucesso aos Srs. Elder Jurandir Stringari e Juliano Saldanha
Vargas em seus novos desafios.
Aos Srs. Siegfried Kreutzfeld e Luis Gustavo Lopes Iensen, desde já, queremos
registrar nossa admiração e agradecimento pela brilhante trajetória de trabalho e
dedicação e afirmar que seus legados serão fonte de inspiração para as futuras
gerações de executivos da WEG.
As alterações serão convalidadas pelo Conselho de Administração por ocasião da
sua efetivação, com os devidos registros públicos.
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