RANDON S.A. Implementos e Participações
Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0001-16
NIRE 43300032680

Ata nº 721 de Reunião do Conselho de Administração
DATA, HORA E LOCAL: 20 de julho de 2012, às 9 horas, na sede da Companhia,
localizada na Av. Abramo Randon, 770, Caxias do Sul, RS.
PRESENÇAS: todos os membros do Conselho de Administração.
MESA DIRIGENTE: Raul Anselmo Randon, Presidente, e Alexandre Randon,
Secretário.
DELIBERAÇÕES: por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram:
(1ª) autorizar a Diretoria, estatutária e não estatutária, a tomar as providências
para contratar as seguintes operações financeiras: (i) Carta Fiança Bancária, no valor
de até R$ 7.500.000,00, com custo de até 1,00% ao ano e prazo máximo de um ano,
para garantir o reembolso do pagamento antecipado de parte do valor do contrato de
aquisição de vagões por parte da MRC Investimentos em Infra-estrutura Ferroviária
VTRE-NS Ltda. ou por outra empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, em
caso de descumprimento de obrigações pela Companhia; e, (ii) por intermédio de
instituição financeira brasileira, garantias bancárias em instituição da Venezuela, para
assegurar o reembolso do pagamento parcial antecipado e o cumprimento do das
obrigações assumidas (performance bond), em contrato de fornecimento de
implementos

para

o

cliente

Venezolana

de

Cementos

S.A.,

nos

valores

correspondentes a US$ 8.238.488,00 e US$ 2.471.546,55, respectivamente, prazos
de até 290 dias e custos máximos de 4,00% ao ano por operação.
(2ª) formalizar manifestação favorável sobre o desempenho da Companhia no
primeiro semestre desse exercício, assim como em relação aos indicadores previstos
para o segundo semestre, considerando-os alinhados aos cenários, macroeconômico
e setorial da indústria automotiva, sendo recomendado à Diretoria que envide esforços
para alongamento do perfil de dívida da Companhia.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a ata, após lida e aprovada, foi
assinada pelos Conselheiros. Caxias do Sul, 20 de julho de 2012.
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