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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, os conselheiros aprovaram o início do processo
de transição da presidência da Diretoria, com a indicação de Daniel Raul Randon, atual Diretor-vicepresidente, como sucessor do Diretor-presidente, David Abramo Randon.
A transição deverá ser efetivada no dia 8 de maio de 2019, quando ocorrerá a
primeira Reunião do Conselho de Administração (“RCA”) após a Assembleia Geral Ordinária de 2019
(“AGO”). Na mesma AGO, David Randon será indicado para compor o Conselho de Administração,
e na RCA deverão ser escolhidos o Presidente e Vice-presidente do órgão deliberativo, com a
indicação de David Randon e Alexandre Randon, respectivamente.
Até a data da RCA que ocorrerá após a AGO, Daniel e David permanecerão em
seus cargos, respectivamente, de Diretor-vice-presidente e de Diretor-presidente, e, até aquela
data será realizado um programa de transição para, após referendado pelo Conselho de
Administração, Daniel assumir como novo Diretor-presidente.
Daniel Randon é engenheiro mecânico, graduado pela Universidade de Caxias
do Sul, cursou MBA em gestão e finanças na Universidade de Chicago (EUA) e iniciou nas Empresas
Randon há mais de 20 anos. No ano de 2001, passou a atuar como gerente da unidade de São Paulo,
em 2006, passou a integrar a Diretoria da controlada Fras-le S.A. (“Fras-le”) exerceu o cargo de
Diretor-presidente, de 2010 até 2014. Durante sua passagem pela Fras-le, Daniel liderou sua
expansão nos mercados internacionais, com instalação de fábricas nos Estados Unidos e na China,
colocando a Empresa dentre os maiores players globais no setor de autopeças. Desde abril de 2014,
é membro do Conselho de Administração da Fras-le e ocupa o cargo executivo de Diretor-vicepresidente da Companhia, tendo sob sua responsabilidade as áreas corporativas de recursos
humanos, serviços financeiros, compras, tecnologia da informação e o centro de soluções
compartilhadas. Até recentemente, também respondia pela área financeira corporativa.
Institucionalmente, Daniel exerce funções de Coordenador do Conselho de Inovação e Tecnologia
(CITEC) da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), Presidente do Conselho Superior
do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP) e membro do Conselho de
Administração do Sindipeças.
Com sua experiência e aprendizado dos últimos anos, Daniel dará sua
contribuição aos projetos transformadores da Companhia, com visão estratégica e de futuro,
focada em inovação e na expansão para os próximos anos.
Caxias do Sul (RS), 19 de março de 2019.
Geraldo Santa Catharina
Diretor de Relações com Investidores
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