FRAS-LE S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 88.610.126/0001-29

FATO RELEVANTE
FRAS-LE S.A. (“Fras-le”), sociedade por ações com sede na Rodovia RS 122, Km
66, nº 10.945, cidade de Caxias do Sul (RS), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 88.610.126/0001-29, em
atendimento às disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), bem como
na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“ICVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002,
e alterações posteriores, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que a
Companhia celebrou, nesta data, Contrato de Compra e Venda de Ações (“Contrato”), que
têm por objeto a aquisição da totalidade das ações de emissão da Jofund S.A., sociedade
por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o nº 79.230.678/0001-10, com sede na
cidade de Joinville (SC), que atua no mercado de autopeças com a marca Fremax
(“Fremax”). O valor da transação é de, aproximadamente, R$ 180.000.000,00 ajustado de
acordo com as premissas do preço estimado na data de fechamento, conforme previsto no
Contrato.
Os principais objetivos da Fras-le com o negócio, são a ampliação do portfólio
de produtos e a busca de sua consolidação na posição de liderança de mercado no
segmento de autopeças no Brasil, reforçando também seu mix de produtos para oferta
global.
Os membros do Conselho de Administração da Companhia já se manifestaram
de forma favorável ao negócio, sendo que a Fras-le assumirá efetivamente o controle e
gestão das empresas adquiridas na data de Fechamento, que ocorrerá após o cumprimento
das condições precedentes, dentre elas a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (“CADE”) e dos demais órgãos de defesa da concorrência em outras jurisdições
que forem aplicáveis e, ainda, dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”).
A Fras-le realizará audioconferência nesta data, às 19 horas, para prestar
atendimento ao mercado e maiores esclarecimentos sobre a Transação e manterá seus
acionistas e o mercado, oportuna e adequadamente informados sobre a conclusão da
operação. Informações mais detalhadas podem ser obtidas junto ao departamento de
relações com investidores pelos seguintes canais: ri@fras-le.com ou telefones +55 54 32391517 e +55 54 3239-1532.
Caxias do Sul (RS), 8 de agosto de 2018.
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