RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ/MF n° 89.086.144/0011-98
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE
Randon S.A. Implementos e Participações (“Companhia”), companhia aberta, com
sede na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS, em atendimento as regras estabelecidas na Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S/A”), e na Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, e alterações posteriores
(“Instrução CVM 358”), vem informar seus acionistas e o mercado em geral que, em Reunião do
Conselho de Administração realizada nesta data (“RCA”), os conselheiros deliberaram formalizar
manifestação favorável para a aquisição, pela sociedade controlada Fras-le S.A. (“Fras-le”), das
ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Jofund S.A., sociedade anônima
de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o nº 79.230.678/0001-10, com sede na Cidade de Joinville
(SC), a qual atua no mercado de autopeças com a marca 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 Companhia com o negócio, são a ampliação do portfólio de
produtos da Fras-le 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. 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 da Frasle, em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”).
A Companhia 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@randon.com.br ou
telefones +55 54 3239-2795.

Caxias do Sul (RS), 8 de agosto de 2018.

Geraldo Santa Catharina
Diretor de Relações com Investidores
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