MAHLE METAL LEVE S.A
CNPJ/MF Nº 60.476.884/0001-87
NIRE Nº 35.3.0001506.1
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 12 DE MARÇO DE 2.019.
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 12 dias do mês de março de 2019, às
11:00 horas, reuniu-se o Conselho de Administração da MAHLE METAL
LEVE S.A., no L’Hotel Porto Bay, na Alameda Campinas, 266, Sala Lisboa
Jardim Paulista, São Paulo, São Paulo, para a realização da QUARTA
reunião do ano de 2.019.
2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos Membros do Conselho de
Administração da Companhia, a saber Peter Paul Wilhelm Grunow, Heinz
Konrad Junker, Bernhard Volkmann, Eduardo Augusto Rocha Pocetti e
Reginaldo Ferreira Alexandre. Presentes também, como convidados, o
Diretor Presidente, Sr. Sergio Pancini de Sá, o Diretor Financeiro, Sr.
Christian Harald Binkert e a consultora jurídica do Conselho de
Administração, Paula Magalhães.
3. CONVOCAÇÃO: A reunião foi convocada na forma prevista no
parágrafo 3º do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.
4. MESA: A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração, na forma prevista no parágrafo 4º do artigo 16 do Estatuto
Social da Companhia, o qual convidou o Sr. José Alessandro Alves da
Silva, para exercer a função de Secretário. Em seguida o Sr. Presidente do
Conselho indagou aos presentes se todos haviam recebido o material
relativo aos assuntos a serem levados à apreciação do Conselho,
distribuído antes da reunião, tendo recebido de todos respostas
afirmativas.
5. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e votar a proposta da Diretoria
Executiva da Companhia relativas a: (i) Visão Geral do Mercado:
Equipamento Original e Mercado de Aftermarket; (ii) Situação
Econômica da Companhia; (iii) Liberação do orçamento de
investimentos; (iv) Gestão de Riscos – Aprovação da Gestão de
Riscos; e (v) Diversos.
6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:
Inicialmente foi aprovada por todos os Conselheiros a lavratura da Ata de
reunião na forma de sumário.
Examinadas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tratados os
seguintes assuntos e tomadas as seguintes deliberações:
(i) Visão Geral do Mercado: Equipamento Original e Mercado de
Aftermarket e (ii) Situação Econômica da Companhia (Fevereiro 2019):
A pedido do Sr. Presidente do Conselho, o Sr. Presidente da Diretoria
juntamente com o Diretor Financeiro, realizaram uma explanação, em
caráter preliminar, sobre o andamento dos negócios da Companhia até o

mês de janeiro pp., sendo abordados também os principais impactos
ocorridos no cenário macro econômico brasileiro, análise da balança
comercial, inflação, impacto das taxas cambiais e o desempenho do setor
automotivo. Ao final da apresentação, a Diretoria registrou que o efetivo de
recursos humanos encerrou o mês de janeiro com 7.537 empregados
(7.836 em janeiro de 2018), e espera-se, para os meses seguintes, a
continuidade das vendas planejadas tanto para o mercado interno, como,
para o mercado externo. O Sr. Presidente em nome do Conselho
agradeceu as informações preliminares recebidas.
(iii) Liberação do Orçamento de Investimentos– A pedido do Sr.
Presidente do Conselho, o Sr. Presidente da Diretoria e o Diretor
Financeiro discorreram sobre os investimentos que vêm sendo realizados
na Companhia para a consecução de seus objetivos, os quais requerem a
liberação da seguinte verba de investimentos: a) Aprovação adicional:
liberação de um aumento no Budget de 2019, no montante de R$ 13,6
milhões, referente a verba adicional composta de “carry over - ano 2018”,
elevando-se o Budget de investimentos aprovado para o corrente ano de
R$ 127,0 para R$ 140,6 milhões. b) Liberação adicional do Plano de
investimento de 2019: Liberação de R$ 45,4 milhões, correspondente à
integralidade do “carry over - ano 2018”, além de 25% do montante original
do Plano de Investimentos (R$ 127,0) aprovado na reunião desse
Conselho em 13 de novembro de 2018, totalizando R$ 108,9 milhões os
valores liberados para investimento até o presente momento. A verba de
investimento requerida será utilizada nas unidades de negócios da BU1,
BU2, BU4, Serviços, MBE2, e ainda na sua controlada Mahle Argentina
S/A. Submetido à análise e discussão pelos Senhores membros do
Conselho, foi o item acima aprovado por unanimidade.
(iv) Gestão de Riscos – aprovação da Gestão de Riscos: O Sr.
Presidente do Conselho solicitou que o Diretor Financeiro apresentasse
aos membros desse Conselho a proposta de Gestão de Riscos da
Companhia em linha com o disposto na Instrução CVM 552, a qual rege a
matéria. Neste sentido foi apresentada por esse Diretor a abordagem da
gestão e avaliação de riscos, sumário da avaliação de riscos, exposição
gráfica de riscos significativos (superiores a R$ 2,0 milhões), cronograma
das atividades de gestão de riscos, e ainda outros riscos a serem
reportados no Formulário de Referência. Para o ano de 2019 a
administração, após as análises que foram levadas a efeito, identificou 21
riscos a serem reportados no formulário de referência do presente ano,
sendo os mais relevantes pelo seu valor do risco envolvido (impacto x
probabilidade): a) Decisões desfavoráveis em litígios pendentes podem
afetar negativamente os negócios, situação financeira e resultados
operacionais da Companhia; b) A Companhia está exposta a riscos de
perda de recuperabilidade dos ágios registrados nos seus ativos
(impairment); c) A Companhia está inserida em setor altamente competitivo
e pode ter dificuldade para manter suas margens e enfrentar a
concorrência de países com baixo custo de mão de obra e alta
produtividade; e, d) Eventuais fragilidades na base de fornecedores, como
capacidade produtiva e sistemas de qualidade, podem levar a
indisponibilidade destes insumos, do nível de produção e,
consequentemente, do atendimento aos clientes. Após respondidas as
indagações dos Conselheiros presentes, o Sr. Presidente submeteu a

analise e aprovação dos demais membros do Conselho que deliberaram
de forma unanime pela aprovação do item acima, nos termos
apresentados.
(v) Diversos – a) Análise dos novos requisitos de Governança
Corporativa (CVM 586) – O Sr. Presidente do Conselho solicitou ao
Diretor Financeiro da Companhia que realizasse uma explanação sobre os
novos requisitos de Governança Corporativa que devem ser observados
pela Companhia, decorrentes da Instrução CVM 586 e do Regulamento do
Novo Mercado que foi recentemente alterado. Com base nas discussões
sobre o tema corrente, foi determinado pelo Sr. Presidente do Conselho
que este assunto deverá retornar para aprovação na reunião que será
realizada em maio do corrente ano, após a realização de reuniões entre os
advogados da Companhia e o consultor jurídico do Conselho de
Administração. b) Fica agendada a próxima reunião do Conselho para o
dia 30 de Abril de 2019, em Mogi Guaçu, às 14:00 horas.
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lida,
aprovada e assinada pelos presentes. (aa) Peter Paul Wilhelm Grunow,
Heinz Konrad Junker, Bernhard Volkmann, Eduardo Augusto da Rocha
Pocetti e Reginaldo Ferreira Alexandre.
Confere com o original.
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