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 08 DE AGOSTO DE 2019.
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 08 dias do mês de agosto de 2019, às
10:00 horas, reuniram-se os Senhores Membros do Conselho da MAHLE
METAL LEVE S.A., na sede social da controladora da Companhia, situada
em D-70376 (Bad Cannstatt), na cidade de Stuttgart, Alemanha, para a
realização da DÉCIMA reunião ordinária do Conselho de Administração do
ano de 2.019.
2. PRESENÇA: Presente a totalidade do Conselho de Administração da
Companhia, a saber Peter Paul Wilhelm Grunow, Heinz Konrad Junker,
Wolfgang Werner Ernst Fritz Fritzemeyer, Eduardo Augusto Rocha Pocetti,
Reginaldo Ferreira Alexandre e, como convidados, o Diretor Presidente e
de Relações com Investidores, 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 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 do
Mercado: Equipamento Original e Aftermarket; (ii) Situação
econômica da Companhia e aprovação do ITR do 2º Trimestre; (iii)
Liberação do Plano de Investimentos; e (iv) Diversos.
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 Aftermarket; (ii)
Situação econômica da Companhia e aprovação do ITR do 2º
Trimestre: A pedido do Sr. Presidente do Conselho, o Sr. Diretor
Presidente e de Relações com Investidores e o Diretor Financeiro da
Companhia procederam a uma ampla explanação sobre o cenário
macroeconômico 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 seu
crescimento em 13% quando comparado ao semestre do ano anterior, e,
ainda, a distribuição dos produtos da Companhia nos mercados interno e
externo. A Companhia obteve, no período de janeiro a junho do corrente
ano, uma receita líquida de vendas de R$ 1.285 bilhões, 3,1% maior que
no mesmo período do ano anterior. a)- mercado de montadoras (OE):
totalizaram no período de janeiro a junho de 2019, R$ 866,4 milhões, uma
redução de 0,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, sendo R$
384,7 milhões no mercado interno (acréscimo de 8,9%) e R$ 481,7 milhões
no mercado externo (redução de 6,2%), representando 67,4% do total das
vendas da Companhia no exercício em curso; e b) – mercado de
reposição - Aftermarket: o total das vendas acumuladas de janeiro a
junho de 2.019 foi de R$ 418,6 milhões, um acréscimo de 10,2% em
relação ao mesmo período do ano anterior, sendo R$ 322,2 milhões no
mercado interno (aumento de 11,9%) e R$ 96,4 milhões no mercado
externo (acréscimo de 4,9%), representando 32,6% do total das vendas da
Companhia no exercício em curso. Análise dos resultados do período
de janeiro a junho de 2019. No que diz respeito aos resultados, o Diretor
Financeiro mencionou que, nesse período, a Companhia apresentou um
resultado de R$ 171,2 milhões antes do imposto de renda (13,3% do
faturamento líquido do período), o que representa uma redução de 4,2%
quando comparado ao mesmo período do ano anterior. O resultado líquido
desse período é da ordem de R$ 123,6 milhões, o que representa uma
redução de 6,1% quando comparado ao mesmo período do ano anterior
(R$ 131,6 milhões). Após a análise dos resultados, os senhores membros
da Diretoria afirmaram que, para os próximos meses, esperam manter as
vendas e receitas dentro do planejado, muito embora deva ser considerada
a lenta recuperação da economia brasileira, bem como a continuidade dos
impactos da crise política instalada em nosso País. No aspecto geral a
Diretoria continuará a empreender o contínuo controle de custos e a
buscar o 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
Informações
Financeiras Intermediarias que compõem o ITR
(encaminhado de forma antecipada) do trimestre encerrado em 30 de
junho de 2.019: contas a receber, estoques, ativo permanente,
fornecedores, provisões gerais, endividamento e o quadro do efetivo da
mão de obra da Companhia. No curso dessas apresentações, os
representantes da Diretoria responderam as indagações dos Conselheiros
presentes. Submetida a análise e votação dos Senhores Membros do
Conselho os itens acima, através do Sr. Presidente do Conselho, houve
aprovação unânime das Informações Financeiras Intermediárias que
compõem o ITR do trimestre encerrado em 30 de junho de 2.019, as quais
deverão ser encaminhadas para divulgação.
(iii) Liberação do Plano de Investimentos – A pedido do Sr. Presidente
do Conselho, o Sr. Diretor Financeiro explicou os motivos pelos quais,
neste momento, não há necessidade de liberação de valores do Plano de
Investimento. Desta forma e após as explanações efetivadas, o Sr.
Presidente do Conselho informou que este assunto voltará para
deliberação na reunião de novembro.

(v) Diversos:
a) Data da próxima reunião - O Sr. Presidente do Conselho informou
que a próxima reunião do Conselho será realizada no dia 14 de
novembro de 2019, em São Paulo.
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lida,
aprovada e assinada pelos presentes. (aa) Peter Paul Wilhelm Grunow Presidente; Heinz Konrad Junker; Wolfgang Werner Ernst Fritz
Fritzemeyer, Reginaldo Ferreira Alexandre; Eduardo Augusto Rocha
Pocetti.

Confere com o original.
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