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 14 DE MAIO DE 2.019.
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 14 dias do mês de maio de 2019, às
09:00 horas, reuniu-se o Conselho de Administração da MAHLE METAL
LEVE S.A., por teleconferência, para a realização da SÉTIMA reunião do
ano de 2.019.
2. PRESENÇA: Presentes a totalidade do Conselho de Administração da
Companhia, a saber Peter Paul Wilhelm Grunow, José Gomes Rodrigues
da Silva, suplente do Conselheiro Heinz Konrad Junker, Márcio de Oliveira
Santos, suplente do Conselheiro Wolfgang Werner Ernst Fritz Fritzemeyer,
Eduardo Augusto da Rocha Pocetti, Reginaldo Ferreira Alexandre e como
convidados, o Diretor Presidente e de Relações com Investidores Sr.
Sergio Pancini de Sá e o Diretor Financeiro Sr. Christian Harald Binkert.
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, que convidou a Sra. Renata de Souza Firmino para
exercer a função de Secretária. 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 sobre (i) Visão geral do
Mercado: OE e Aftermarket; e, (ii) Situação econômica da empresa e
ITR do 1º Trimestre.
6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:
Inicialmente foi aprovada por todos os Conselheiros a lavratura da Ata de
reunião na forma de sumário.
Examinada a matéria constante da Ordem do Dia, foram tratados os
seguintes assuntos e tomadas as seguintes deliberações:
(i) Visão do Mercado: Equipamento Original e Mercado de Aftermarket
e (ii) Situação econômica da Companhia e ITR do 1º Trimestre: A
pedido do Sr. Presidente do Conselho, os Srs. Presidente e Diretor
Financeiro procederam a uma explanação sobre o cenário macro
econômico brasileiro, inflação, balança comercial, taxa de câmbio e juros.
Em continuidade, os membros da Diretoria Executiva discorreram sobre o
desempenho do setor automotivo brasileiro, destacando o desempenho da
produção de veículos (-0,7%), quando comparado ao trimestre do ano
anterior, e ainda, a distribuição dos produtos da Companhia nos mercados
interno e externo. A Companhia obteve, no período de janeiro a março do

corrente ano, uma receita líquida de vendas de R$ 623,2 milhões, 0,7%
maior que no mesmo período do ano anterior. a) mercado de montadoras
(OE): as vendas totalizaram no período de janeiro a março de 2.019, R$
418,8 milhões, uma queda de 2,0% em relação ao mesmo período do ano
anterior, sendo R$ 182,8 milhões no mercado interno (acréscimo de 2,6%)
e R$ 236,0 milhões no mercado externo (queda de 5,4 %), representando
67,2% do total das vendas da Companhia no exercício em curso; e b)
mercado de reposição - Aftermarket: o total das vendas acumuladas de
janeiro a março de 2.019 foi de R$ 204,4 milhões, um acréscimo de 6,9%
em relação ao mesmo período do ano anterior, sendo R$ 156,1 milhões no
mercado interno (acréscimo de 7,1 %) e R$ 48,3 milhões no mercado
externo (acréscimo de 6,2 %), representando 32,8% do total das vendas
da Companhia no exercício em curso. Análise dos resultados do
período de janeiro a março de 2019. No que diz respeito aos resultados,
o Diretor Financeiro mencionou que nesse período a Companhia
apresentou um resultado de R$ 88,8 milhões antes do imposto de renda
(14,2% do faturamento líquido do período), o que representa uma queda
de 5,8% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. O
resultado líquido do período foi de R$ 63,9 milhões, o que representa uma
queda de 10,5% quando comparado ao mesmo período do ano anterior
(R$ 71,4 milhões). Após a análise dos resultados, os senhores membros
da Diretoria informaram que para os próximos meses esperam manter as
vendas e receitas dentro do planejado em linha com a demanda quem
sendo verificada pelo mercado automotivo. No aspecto geral, a Diretoria
continuará empreendendo o contínuo controle de custos e aumento de
produtividade de suas operações industriais, o que poderá possibilitar a
conquista de novos mercados, melhoria de margens e lucratividade dos
produtos oferecidos. Além dessas avaliações, foram analisadas também
pelos membros do Conselho as seguintes contas das Demonstrações
Financeiras Intermediarias que compõem o ITR (distribuído de forma
antecipada) do primeiro trimestre: contas a receber, estoques, ativo
permanente, fornecedores, provisões gerais, endividamento e o quadro do
efetivo da mão de obra da Companhia que fechou o trimestre com 7.484
empregados, uma redução de 6,4% quando comparados ao mesmo
período do ano anterior. Submetidas a análise e votação pelos Senhores
Membros do Conselho, houve aprovação unânime das Demonstrações
Financeiras Intermediárias que compõem o ITR do primeiro trimestre, as
quais deverão ser encaminhadas para divulgação.
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lida,
aprovada e assinada pelos presentes. (aa) Peter Paul Wilhelm Grunow,
Jose Rodrigues Gomes da Sila, Márcio de Oliveira Santos, Eduardo
Augusto Rocha Pocetti, Reginaldo Ferreira Alexandre.
Confere com o original.
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