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COMUNICADO AO MERCADO
WEG assina contratos para aquisição da
unidade de negócios Motion Control da Gefran

A WEG S.A. (B3: WEGE3 / OTC: WEGZY) comunica seus acionistas e mercado em geral que assinou
contratos para aquisição da unidade de negócio Motion Control da Gefran S.p.A (Gefran), empresa
italiana fabricante de sensores, componentes e equipamentos de automação industrial, no valor total
estimado de € 23,0 milhões.
Empresa tradicional na indústria de automação e inovação tecnológica, fundada em 1960 e listada
da bolsa de valores italiana (Borsa Italiana: GE), a Gefran divide-se em três unidades de negócios:
Motion Control, Automation Components e Sensors. Esta transação tem como foco a aquisição da
unidade de negócio Motion Control, responsável pelo desenvolvimento e produção de uma completa
linha de inversores de frequência, conversores de corrente contínua e aplicações especiais de
servoconversores. Com uma equipe de aproximadamente 180 colaboradores e fábricas na Itália,
Alemanha, China e Índia, a unidade Motion Control possui clientes e atuação em mais de 70 países.
Em 2021 sua receita liquida foi de € 44,8 milhões.
A consolidação da transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes,
dentre as quais a aprovação por autoridades regulatórias europeias.
A WEG esclarece que essa aquisição não ensejará o direito de recesso aos acionistas, por não se
enquadrar em qualquer das hipóteses previstas no artigo 256 da Lei nº 6.404/76, alterada pela Lei nº
10.303/01. O valor pago na referida aquisição não representa investimento relevante para a
adquirente nem, tampouco, o preço médio de cada ação configura qualquer das hipóteses descritas
no inciso II do mencionado artigo.

Jaraguá do Sul, 01 de agosto de 2022

André Menegueti Salgueiro
Diretor de Finanças e
Relações com Investidores

WEG S.A.
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NOTICE TO THE MARKET
WEG signs contracts for the acquisition
of Gefran's Motion Control business unit

WEG SA (B3: WEGE3 / OTC: WEGZY) announces to its shareholders and the general market that it
has signed contracts for the acquisition of the Motion Control business unit of Gefran S.p.A (Gefran),
an Italian company that manufactures sensors, components and industrial automation equipment, for
a total estimated value of €23.0 million.
A traditional company in the automation and technological innovation industry, founded in 1960 and
listed on the Italian stock exchange (Borsa Italiana: GE), Gefran is divided into three business units:
Motion Control, Automation Components and Sensors. This agreement focuses on the acquisition of
the Motion Control business unit, responsible for the development and production of a complete line
of variable frequency drives, direct current converters and special applications of servo drives. With a
team of approximately 180 employees and factories in Italy, Germany, China and India, the Motion
Control unit has customers and operations in more than 70 countries. In 2021 its net revenue was
€44.8 million.
The consolidation of the transaction is subject to the fulfillment of certain conditions precedent, among
which the approval by European regulatory authorities.
WEG clarifies that this acquisition will not trigger withdrawal rights as the transaction does not fit into
any of the situations foreseen in Article 256 of Law nº 6.404/76, amended by Law nº 10.303/01. The
amount paid in the acquisition does not represent a relevant investment for the purchaser or does the
average price of each share fit any of the hypotheses described in section II of the previously
mentioned article.

Jaraguá do Sul, August 01, 2022

André Menegueti Salgueiro
Finance Director and
Investor Relations Officer

