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WEG incluída no Índice de Sustentabilidade
Empresarial
Formada pelas 30 companhias mais sustentáveis da bolsa de valores brasileira, a 13ª
carteira do ISE conta com uma única Empresa do segmento Máquinas e
Equipamentos.

Jaraguá do Sul, 23 de novembro de 2017: A B3 divulgou hoje a composição da
13ª carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e a WEG, pela 8ª vez,
foi selecionada como a única representante do segmento de Máquinas e
Equipamentos.
A nova carteira reúne 33 ações de 30 companhias, com valor de mercado total de
R$ 1,28 trilhão. Esse montante equivale a 41,47% do valor de mercado de todas as
companhias com ações negociadas na B3, considerando as cotações de
fechamento de 21 de novembro 2017.
A inclusão das ações WEGE3 no ISE, que vem ocorrendo de forma consistente já
há alguns anos, demonstra o compromisso da Companhia com as boas práticas de
governança corporativa, responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. A
WEG mais uma vez autorizou a publicação das respostas do questionário de
seleção.
A nova carteira do ISE terá validade de 8 de janeiro de 2018 a 4 de janeiro de 2019.
###
Para mais informações:
Relações com Investidores
André Menegueti Salgueiro
(47) 3276-6367
Twitter: @weg_ir
amsalgueiro@weg.net
www.weg.net/ri

Comunicação Institucional
Andressa Cristina Pereira
(47) 3276-4295
Twitter: @weg_wr
andressa@weg.net
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Afirmações sobre Expectativas Futuras
Algumas afirmações contidas neste comunicado podem ser projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais afirmações
estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem
ou sejam substancialmente diferentes que era esperado. Estes riscos incluem entre outros, modificações na demanda futura pelos
produtos da Companhia, modificações nos fatores que afetam os preços domésticos e internacionais dos produtos, mudanças na
estrutura de custos, modificações nos mercados, mudanças nos preços praticados pelos concorrentes, variações cambiais,
mudanças no cenário político.

Sobre a WEG – Fundada em 1961, a WEG atua principalmente no setor de bens de
capital e é um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos eletro-eletrônicos,
atuando em cinco linhas principais: Motores, Energia, Transmissão & Distribuição,
Automação e Tintas. Com operações industriais em 12 países e presença comercial em
mais de 100 países a companhia atende todos os segmentos da indústria, incluindo
petróleo e gás, mineração, infraestrutura, siderurgia, papel e celulose, energia
renovável, entre muitos outros. Com mais de 29 mil colaboradores a empresa atingiu
faturamento líquido de R$ 9,4 bilhões em 2016.
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