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

FATO RELEVANTE
APROVAÇÃO DE PROGRAMA DE RECOMPRA DE AÇÕES
Em atendimento às disposições da Instrução CVM n.º 358, a WEG S.A. ("WEG") (B3:
WEGE3 / OTC: WEGZY), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, o
Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou com base na alínea
“r” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, do artigo 30 da Lei nº 6.404/76, da
Instrução CVM nº 567, de 17/09/2015, e da Instrução CVM nº 358, de 03/01/2002, e suas
alterações posteriores, autorizar a aquisição pela Companhia de ações de sua própria
emissão para fins de permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento,
sem redução do capital social (“Programa de Recompra de Ações”).
Competirá à Diretoria da Companhia definir a oportunidade e o volume de ações a ser
adquirido, seja em uma única ou mais operações, observando-se ainda as seguintes
condições:
1. Quantidade de ações a serem adquiridas: A Companhia poderá adquirir até 250.000
ações ordinárias de sua emissão, cabendo à Diretoria da Companhia definir a oportunidade
e o volume de ações a ser adquirido, em uma única ou mais operações.
2. Prazo: As aquisições poderão ser realizadas pelo prazo de até 365 dias, com início em
19 de fevereiro de 2020 e término em 18 de fevereiro de 2021.
3. Preço: As ações de emissão da Companhia serão adquiridas a preço de mercado, no
pregão da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
4. Quantidade de ações em circulação no mercado: Encontram-se em circulação no
mercado 741.419.088 ações ordinárias de emissão da Companhia. Existem atualmente
1.084.168 ações ordinárias de emissão da Companhia em tesouraria.
5. Instituições financeiras: A aquisição das ações de emissão da Companhia será
intermediada pela Bradesco S.A. CTVM, com sede na Avenida Paulista, 1.450 / 7º andar –
São Paulo/SP.
Jaraguá do Sul, 18 de fevereiro de 2020
Paulo Polezi
Diretor de Relações com Investidores

WEG S.A.
A PUBLICLY LISTED COMPANY
CNPJ nº 84.429.695/0001-11

MATERIAL FACT
APPROVAL OF SHARE BUYBACK PROGRAM
WEG S.A. (“WEG“) (B3: WEGE3 / OTC: WEGZY), in accordance to CVM Instruction number
381, is hereby informing its shareholders and the general market the Board of Directors,
meeting on this date, decided as based on the letter “r” of article 22 of WEG Bylaws, article
30 of Law No. 6.404/76, of CVM Instruction No. 567, from September 17th, 2015, as
amended, and of CVM Instruction No. 358, from January 3rd, 2002, as amended, authorize
the Company to acquire its own shares to be held in the treasury for subsequent sale or
cancellation, without capital reduction (“Share Buyback Program”).
The Company's Executive Board shall decide the opportunity and the volumes of shares to
be purchased, in one or more transactions, observing also the following conditions:
1. Number of shares to be acquired: Company may acquire up to 250,000 of its own common
shares, with the executive board to decide on the opportunity and volumes of shares to be
purchased, in one or more transactions.
2. Period: The acquisition may be carried out for a period of up to 365 days, beginning on
February 19, 2020 and ending of February 18, 2021.
3. Price: The shares issued by the Company will be purchased at B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão stock exchange, at market prices.
4. Number of outstanding shares in the market: There are 741,419,088 outstanding common
shares issued by the Company in the market. There are currently held in treasury 1,084,168
common shares issued by the Company.
5. Financial institutions: The acquisition of shares issued by the Company will be
intermediated by Bradesco S.A. CTVM, headquartered at Avenida Paulista, 1.450 / 7º andar
– São Paulo/SP.
Jaraguá do Sul, February 18, 2020
Paulo Polezi
Investor Relations Officer

