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COMUNICADO AO MERCADO
ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Setor privado se une e realiza doação para Santa Casa de Mogi Guaçu

A MAHLE Metal Leve S.A. (B3 – Novo Mercado: LEVE3) ("Companhia”) comunica aos acionistas
e ao mercado em geral que, juntamente com outras empresas e entidades do setor privado da
cidade de Mogi Guaçu se mobilizou para viabilizar a instalação de novos leitos de UTI na Santa
Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu e que serão destinados ao atendimento de pacientes
diagnosticados com COVID-19.
Esta medida visa contribuir para que a cidade de Mogi Guaçu e região por ela abrangida possam
enfrentar a crise do coronavírus da melhor forma possível. Os recursos serão utilizados na compra
imediata de macas, monitores, ventiladores pulmonares, cilindros de oxigênio, entre outros
equipamentos essenciais para o tratamento de pacientes com quadros graves da COVID-19..
Importante ressaltar que a Companhia continua seguindo as medidas necessárias para a
prevenção do vírus, de forma alinhada às orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e
das autoridades locais, se destacando, como medida adotada para evitar a circulação de pessoal,
trabalho remoto nas áreas que tenham a possibilidade de exercer as suas atividades desta forma..
Adicionalmente, o Departamento de Medicina do Trabalho da Companhia realiza o monitoramento
diário dos eventuais sintomas em seus empregados, sendo que os casos suspeitos são
encaminhados para testes de diagnósticos.
A Companhia reforça seu compromisso em continuar avaliando novas possibilidades de apoio à
comunidade, com a utilização dos recursos disponíveis e sua experiência tecnológica para auxiliar
no combate ao COVID-19.

Mogi Guaçu, 22 de março de 2021.
Sergio Pancini de Sá
Diretor de Relações com Investidores
MAHLE Metal Leve S.A.
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NOTICE OF MATERIAL FACT
COVID-19 MEASURES
Companies join forces to donate to Mogi Guaçu hospital
MAHLE Metal Leve S.A. (B3 - Novo Mercado: LEVE3) ("Company") hereby informs to shareholders
and the general market that it joined forces with other private sector companies in the city of Mogi
Guaçu to create new ICU (Intensive Care Unit) beds in one hospital of the city (Santa Casa de
Misericórdia de Mogi Guaçu) for patients diagnosed with COVID-19.
This donation is to help Mogi Guaçu city and the surrounding region cope with the coronavirus crisis.
The funds will be used immediately to purchase stretchers, monitors, lung ventilators, oxygen
cylinders, among other essential equipment for the treatment of patients with severe illnesses.
It is important to note that the Company continues to follow the necessary prevention measures in
line with the guidelines of the World Health Organization (WHO) and local authorities, principally
remote work arrangements for personnel who can do their jobs from home in order to avoid people
circulating.

Additionally, the Company's occupational medicine department monitors, on a daily basis,
employees for symptoms of COVID-19 and suspected cases are tested.
MAHLE reinforces its commitment to continue to evaluate new possibilities to support the
community, using available resources and its technological experience to assist in the fight against
COVID-19.

Mogi Guaçu, March 22, 2021.
Sergio Pancini de Sá
Investor Relations Officer
MAHLE Metal Leve S.A.

