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COMUNICADO AO MERCADO
A Randon S.A. Implementos e Participações, controladora das Empresas
Randon, comunica mudanças na composição do Conselho de Administração, tendo em
conta o falecimento de seu fundador e presidente do Conselho de Administração, Raul
Anselmo Randon, ocorrido no dia 3 de março.
Em reunião do Conselho de Administração, realizada no último dia 8 de
março, os Conselheiros elegeram o Conselheiro Alexandre Randon, para ocupar o cargo
de Presidente do Órgão, sucedendo a Raul Anselmo Randon, e completar o mandato a
encerrar-se na Assembleia Geral Ordinária de 2019. Alexandre cumulará, de forma
interina, o cargo de Vice-Presidente, já ocupado por ele. Para a posição de VicePresidente, a família acionista controladora (Família Randon) optou por buscar um
profissional externo, que será submetido ao Conselho de Administração e anunciado tão
logo seja escolhido. Além de Alexandre Randon, compõe o Conselho de Administração,
Ruy Lopes Filho, Pedro Ferro Neto e Derci Alcântara. As modificações na composição do
Conselho de Administração seguem o disposto no Estatuto Social da Companhia e estão
em linha com a legislação vigente.
Destaca-se que David Randon permanece na Presidência da Diretoria da
Randon S.A. Implementos e Participações, à frente do Comitê Executivo (não estatutário),
principal instância de decisões executivas das Empresas Randon, responsável pela
implementação da estratégia dos negócios definida pelos órgãos deliberativos. David
Randon ocupa o cargo de Diretor-Presidente desde abril de 2009, quando Raul Anselmo
Randon deixou de exercer funções executivas, permanecendo na presidência do Conselho
de Administração até seu falecimento. Da mesma forma, Daniel Randon segue na VicePresidência da Diretoria, tendo sob seu comando as áreas Financeira, Recursos Humanos,
Compras e Serviços. Também integram o Comitê Executivo, o COO da Divisão Montadora,
Alexandre Gazzi, e o COO da Divisão Autopeças, Sérgio de Carvalho.
Importante ressaltar, ainda, que esses movimentos são sustentados pelo
aprimoramento das práticas de Governança das Empresas Randon, iniciado há mais de
duas décadas, sob a liderança do saudoso Raul Anselmo Randon. Como empresário de
grande visão, ele sempre teve o cuidado de conduzir o crescimento dos negócios em
harmonia com a família acionista, garantindo processos de transição seguros e planejados,
além das inúmeras vantagens de ser uma empresa familiar profissional.
Caxias do Sul, 14 de março de 2018.
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