KEPLER WEBER S/A
GRUPO KEPLER WEBER
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 91.983.056/0001-69
NIRE nº 3530045422-7

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA ÀS 09h:00m
DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014
(em atendimento ao disposto no § único do art. 6º, artigo 15 e Anexo 15 da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 481, de 17 de dezembro de
2009)
A Kepler Weber S/A (“Companhia”), companhia com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rocio, nº 84, 3º andar, CEP 04552000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 91.983.056/0001-69, vem apresentar a
Proposta da Administração para a Assembleia Geral Extraordinária a ser
realizada em 18 de agosto de 2014 às 09h:00m, por intermédio da qual propõese a emissão privada de até 210.000 (duzentos e dez mil) bônus de subscrição
da Companhia, ao preço unitário de R$613,00 (seiscentos e treze reais), com
vencimento em 15 de junho de 2021, sendo que cada bônus conferirá a seu
titular o direito de subscrever 23 (vinte e três) ações ordinárias de emissão da
Companhia, ao preço de exercício equivalente a R$889,18 (oitocentos e oitenta
e nove reais e dezoito centavos), correspondente a R$38,66 (trinta e oito reais
e sessenta e seis centavos) por ação ordinária de emissão da Companhia, a
ser pago à vista no ato da subscrição (“Bônus de Subscrição 2014”),
totalizando 4.830.000 (quatro milhões, oitocentas e trinta mil) ações ordinárias,
caso (i) a totalidade dos 210.000 (duzentos e dez mil) Bônus de Subscrição
2014 venha a ser subscrita e integralizada, nos termos da proposta da diretoria
da Companhia datada de 14 de julho de 2014 (“Proposta da Diretoria”), listada
como Anexo I à presente Proposta da Administração, com os ajustes
estabelecidos pelo Conselho de Administração em reunião de 30 de julho deste
ano e (ii) a totalidade dos 210.000 (duzentos e dez mil) Bônus de Subscrição
2014 venha a ser exercida.
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Para mais informações sobre a emissão dos Bônus de Subscrição 2014, em
cumprimento ao disposto no artigo 15 da Instrução CVM 481, seguem anexas à
esta Proposta da Administração, como Anexo II, as informações relativas à
emissão dos Bônus de Subscrição 2014, (nos termos do Anexo 15 à Instrução
CVM 481) e, como Anexo III, a ata da Reunião do Conselho de Administração
de 30 de julho de 2014.

Por fim, a Administração coloca à disposição dos acionistas, como Anexo IV, o
parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia a respeito da emissão dos
Bônus de Subscrição 2014.

Esta Proposta da Administração, em conjunto com os documentos da
administração pertinentes e o parecer do Conselho Fiscal, nos termos da
legislação aplicável, encontram-se disponíveis para consulta na sede da
Companhia, na página de Relações com Investidores da Companhia
(http://www.kepler.com.br/ri) e na página da CVM (www.cvm.gov.br).

São Paulo, 31 de julho de 2014.
Olivier Colas
Diretor Vice-Presidente
Diretor de Relações com Investidores
Kepler Weber S/A
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PROPOSTA DA DIRETORIA EXECUTIVA PARA O CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Prezados Senhores membros do Conselho de Administração:
A Diretoria da Kepler Weber S/A (“Kepler Weber” ou “Companhia”) vem
submeter à apreciação de V.Sas. a presente proposta (“Proposta”), que,
formulada como resultado de negociações havidas entre esta Diretoria e a
BNDES Participações S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”), visa a por fim à
divergência de interpretação de determinados termos e condições dos bônus
de subscrição (“Bônus de Subscrição 2007” ou simplesmente “Bônus 2007”),
emitidos em 08 de outubro de 2007, por meio da “Escritura Particular da
Primeira Emissão de Debêntures Simples da Espécie Quirografária da Kepler
Weber S/A Conjugada com Bônus de Subscrição, Com Garantia Adicional
Fidejussória”.
A BNDESPAR, na data desta Proposta, detentora da quase totalidade
dos Bônus de Subscrição 2007, isto é de 113.321 (cento e treze mil trezentos e
vinte e um) Bônus 2007, de um total em circulação de 114.132 (cento e
quatorze mil, cento e trinta e dois) Bônus 2007, e esta Diretoria, após longas
negociações, alcançaram um entendimento em ambiente de transação a
respeito dos termos e condições dos referidos Bônus de Subscrição 2007,
afastando assim incertezas e inseguranças relativas ao seu exercício, bem
como à provável qualificação, pela BNDESPAR, dos Bônus 2007 como
“operação em curso problemático” que geraria restrições de crédito para a
Kepler Weber junto ao Sistema BNDES, inclusive com relação às operações
realizadas pelos seus clientes junto ao FINAME.
No âmbito desse entendimento, contempla-se a emissão, privada, de até
210.000 (duzentos e dez mil) novos bônus de subscrição pela Companhia,
cujas características constam do Anexo I (“Bônus de Subscrição 2014”),
precedida, após o cumprimento de certas condições precedentes acordadas
com a BDNESPAR, (i) do exercício de 5.700 (cinco mil e setecentos) dos
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Bônus de Subscrição 2007 de titularidade da BNDSPAR, (ii) da aquisição
gratuita dos direitos de preferência (inclusive sobras), pela BNDESPAR, para a
subscrição de 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte um) Bônus de
Subscrição 2014, e (iii) do exercício, pela BNDESPAR, do direito de subscrição
dos referidos de 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte um) Bônus de
Subscrição 2014, dando, em dação em pagamento do preço da subscrição, a
totalidade dos 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte um) Bônus de
Subscrição 2007 de sua titularidade. Os direitos de preferência antes referidos
serão cedidos à BNDESPAR pelos seguintes acionistas: (a) Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ, (b) Fernando
Francisco Brochado Heller (“FH”), (c) TOV CCTVM Ltda., (d) Formatec
Assessoria, Tecnologia em Informação S.C. Ltda. e (e) Banco Clássico S.A.
(coletivamente denominados “Acionistas Cedentes”). Conforme será divulgado
pela Companhia por meio de aviso ao mercado (“Aviso ao Mercado”), o
acionista FH apresentará à Companhia instrumento de promessa unilateral, em
caráter irrevogável e irretratável, de cessão gratuita de parcela do seu
respectivo direito de preferência à subscrição dos Bônus de Subscrição 2014,
correspondente a até 0,39% (trinta e nove centésimos por cento), dos Bônus
de Subscrição 2014, equivalente a 832 (oitocentos e trinta e dois bônus), em
favor dos demais titulares de Bônus de Subscrição 2007, excetuada a
BNDESPAR, de modo que todos os titulares dos Bônus de Subscrição 2007,
desejando, possam subscrever Bônus de Subscrição 2014 para integralizá-los
exclusivamente com os Bônus de Subscrição 2007 de sua titularidade.
A emissão dos Bônus de Subscrição 2014 somente ocorrerá caso se
verifique a implementação da condição da BNDESPAR subscrever a
quantidade exata de 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte um) bônus,
sendo certo que todos os Bônus de Subscrição 2007 recebidos pela
Companhia em dação em pagamento, conforme acima indicado, serão
extintos.
Com base nas informações constantes do laudo de avaliação dos Bônus
de Subscrição de 2014, elaborado pelo Brasil Plural Consultoria e Assessoria
Ltda., datado de 16 de junho de 2014, (Anexo II), o qual descreve o critério de
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avaliação adotado para efeito da fixação do preço de emissão do novel valor
mobiliário e, com base na justificativa em anexo (Anexo III), a Diretoria da
Companhia entende que a emissão dos Bônus de Subscrição de 2014 deve ser
feita ao preço unitário de R$613,00 (seiscentos e treze reais).
O preço de exercício dos Bônus de Subscrição 2014, de R$889,18
(oitocentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos), equivalente a R$38,66
(trinta e oito reais e sessenta e seis centavos) por ação ordinária de emissão
da Companhia, adotado pela Diretoria, baseia-se no preço médio por ação
ponderado pelo volume negociado nos últimos 30 (trinta) pregões, tomando por
base o dia 27 de maio de 2014, conforme justificativa técnica em anexo (Anexo
III).
Em observância ao interesse social da Companhia, bem como tendo por
objetivo manter em bons termos o relacionamento com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e com a BNDESPAR,
responsáveis por financiamento substancial das atividades da Companhia, a
Diretoria verificou que, no longo prazo, a emissão dos Bônus de Subscrição de
2014 nas condições propostas, representa um incentivo adequado para que a
BNDESPAR, bem como os demais detentores dos Bônus de Subscrição de
2007, compartilhem do entendimento desta Diretoria a respeito da correta
interpretação das cláusulas econômicas dos direitos oriundos destes bônus
atualmente em circulação, eliminando quaisquer dúvidas a esse respeito.
Será assegurado aos acionistas da Companhia o direito de preferência
para subscrição dos Bônus de Subscrição 2014, previsto no parágrafo único do
artigo 77 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Caso haja sobras na
emissão dos Bônus de Subscrição 2014, os acionistas que tiverem manifestado
o interesse de subscrever sobras no respectivo boletim de subscrição durante o
prazo de exercício de direito de preferência poderão subscrevê-las, mediante a
assinatura de novo(s) boletim(ns) de subscrição, ao mesmo preço e condições,
exclusivamente no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados do dia
subsequente ao termo final do prazo de exercício de direito de preferência. O
número de Bônus de Subscrição 2014 que caberá a cada subscritor
(“Bônus.Primeiro.Rateio”) será fixado por meio da multiplicação do número total
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de Bônus de Subscrição 2014 não subscritos (“Bônus.Não.Subscritos”) pela
porcentagem calculada mediante a divisão entre o número de Bônus de
Subscrição 2014 subscritos pelo respectivo subscritor (“Bônus.Subscritos”) pelo
número

total

de

Bônus

de

Subscrição

2014

subscritos

(“Total

Bônus.Subscritos”) por todos os subscritores que tenham pedido direito às
sobras, conforme descrito na fórmula a seguir. Após a primeira aplicação da
fórmula, será admitido que qualquer subscritor manifeste expressamente a
intenção de subscrever total ou parcialmente as sobras, indo além da
proporção de Bônus de Subscrição 2014 já subscritos, sendo certo que, no
caso de mais de um subscritor manifestar interesse na subscrição total ou
parcial das sobras, elas serão rateadas entre os interessados na proporção da
totalidade de Bônus de Subscrição 2014 até então subscritos pelo respectivo
subscritor, limitadas à quantidade requerida pelo subscritor em caso de
subscrição parcial das sobras:

Bônus. primeiro.Rateio  Bônus.Não.Subscritos 

Bônus.Subscritos
Total.Bônus.Subscritos

O valor relativo ao preço de emissão dos Bônus de Subscrição 2014 que
eventualmente a Companhia venha a receber em razão do exercício do direito
de preferência de subscrição que cabe a todos os acionistas poderá alcançar a
aproximadamente R$ 58,8 mm.
A destinação dos recursos assim captados será utilizada, dependendo
do seu montante, para oportuna aquisição de investimentos, dentro ou fora do
Brasil, ou ainda para adiantar os planos de investimentos da Companhia em
tecnologia/produtividade e reforçar o capital de giro da Kepler Weber.
Assim sendo, como resultado dessas negociações, a Diretoria propõe ao
Conselho de Administração o seguinte:
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I.

APROVAÇÃO DA PROPOSTA DA DIRETORIA

Que seja aprovada esta Proposta, com a convocação da competente
assembléia geral extraordinária (“AGE”) para deliberar a respeito da emissão
privada de até 210.000 (duzentos e dez mil) bônus de subscrição Bônus de
Subscrição de 2014, desde que a BNDESPAR subscreva os exatos 107.621
(cento e sete mil, seiscentos e vinte um) desses bônus. A quantidade dos
Bônus de Subscrição de 2014 a ser efetivamente emitida dependerá da
verificação do atendimento à subscrição dos referidos 107.621 (cento e sete
mil, seiscentos e vinte um) bônus pela BNDESPAR, devendo ser convocada
nova assembleia geral extraordinária para tomar essa deliberação à luz do
atendimento dessa condição.

II.

CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE SUBSCRIÇÃO
DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO E OUTRAS AVENÇAS

Ratificação, pela AGE, da decisão do Conselho de Administração
autorizando a celebração pela Kepler Weber com a BNDESPAR do “Contrato
Particular de Promessa de Subscrição de Bônus de Subscrição de Emissão da
Kepler Weber S/A e Outras Avenças” (conforte a minuta do Anexo IV) contendo
as condições precedentes (“Condições Precedentes”) para que a BNDESPAR
subscreva os 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte um) Bônus de
Subscrição de 2014 e exerça os 5.700 (cinco mil e setecentos) Bônus de
Subscrição de 2007.
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III.

CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITO DE
PREFERÊNCIA À SUBSCRIÇÃO DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO E
OUTRAS AVENÇAS

Ratificação, pela AGE, da decisão do Conselho de Administração
autorizando a celebração pela Kepler Weber, na qualidade de intervenienteanuente e após atendidas as Condições Precedentes, os competentes
“Instrumentos Particulares de Cessão de Direito de Preferência à Subscrição
de Bônus de Subscrição de emissão da Kepler Weber S/A e Outras Avenças”,
os quais serão firmados entre BNDESPAR e os acionistas da Companhia
(Acionistas Cedentes) que cederão seu respectivo direito de preferência (e
sobras) relativo à 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte um) à
subscrição dos Bônus de Subscrição 2014 a serem emitidos pela Companhia.
(conforte a minuta do Anexo V).
* * *
São Paulo, 14 de julho de 2014.
Anastácio Fernandes Filho

Olivier Michel Colas

Diretor Presidente

Diretor Vice-Presidente

Kepler Weber S/A

Kepler Weber S/A
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Anexo II
Informações relativas à emissão dos Bônus de Subscrição 2014

Em conformidade com o artigo 15 e o anexo 15 da Instrução CVM 481/09
seguem abaixo as informações relativas à emissão dos bônus da Companhia:

(a)

Informar o número de bônus a serem emitidos: Os bônus poderão ser
parcialmente emitidos, na quantidade mínima de 107.621 (cento e sete
mil, seiscentos e vinte um) e na quantidade máxima de 210.000 (duzentos
e dez mil) bônus (“Bônus de Subscrição 2014”). A emissão está
condicionada à verificação das implementações das seguintes condições:
subscrição pela BNDESPAR de 107.621 cento e sete mil, seiscentos e
vinte um Bônus de Subscrição 2014 e atendimento das condições
precedentes

previstas

no

“Contrato

Particular

de

Promessa

de

Subscrição de Bônus de Subscrição de Emissão da Kepler Weber S/A e
Outras Avenças”. Atendidas essas condições, será realizada assembleia
geral para homologar a emissão, dentro do limite do capital autorizado da
Companhia, dos bônus efetivamente subscritos, desconsiderando os
direitos de preferência não exercidos.

Aspectos procedimentais da execução da operação para emissão dos
Bônus de Subscrição 2014 estão sendo finalizados pela Companhia junto
à BNDESPAR.

(b)

Explicar, pormenorizadamente, as razões da emissão e suas
consequências: A emissão dos Bônus de Subscrição 2014 se justifica
por refletir, após longas negociações, o entendimento definitivo da
Companhia e BNDESPAR a respeito dos termos e condições dos
referidos Bônus de Subscrição 2007, afastando assim incertezas e
inseguranças relativas ao seu exercício, bem como à provável
qualificação, pela BNDESPAR, dos Bônus 2007 como “operação em
curso problemático” que geraria restrições de crédito para a Companhia
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junto ao Sistema BNDES, inclusive com relação às operações realizadas
pelos seus clientes junto ao FINAME. Em observância ao interesse social
da Companhia e tendo por objetivo manter em bons termos o
relacionamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e com a BNDESPAR, responsáveis por financiamento
substancial das atividades da Companhia, a administração verificou que,
no longo prazo, a emissão dos Bônus de Subscrição de 2014 nas
condições propostas, representa um incentivo adequado para que a
BNDESPAR, bem como os demais detentores dos Bônus de Subscrição
de 2007, compartilhem do entendimento desta administração a respeito
da correta interpretação das cláusulas econômicas dos direitos oriundos
destes bônus atualmente em circulação, eliminando quaisquer dúvidas a
esse respeito.

(c)

Informar o preço de emissão e o preço de exercício dos bônus:

(i)

Preço de Exercício: o preço de exercício de cada Bônus é de R$
889,18 (oitocentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos),
equivalente a R$38,66 (trinta e oito reais e sessenta e seis centavos)
por ação ordinária de emissão da Companhia (“Preço de Exercício”),
que, com exceção do previsto nos itens x.1, x.2., x.3., x.4., x.5 e x.6
do Anexo I da Proposta da Diretoria, será fixo e irreajustável. Além
disso, exceto conforme previsto no item x.1.do referido Anexo I da
Proposta da Diretoria, a quantidade de ações que cada Bônus dará
direito de subscrever será fixa e irreajustável, independentemente da
cotação das ações de emissão da Companhia, do pagamento de
proventos ou de qualquer outro ato ou fato relativo à Companhia.

(ii) Preço de Emissão: R$613,00 (seiscentos e treze reais) à vista, em
moeda corrente nacional, podendo o subscritor pagar a totalidade do
preço de subscrição dos Bônus por meio de dação em pagamento,
mediante a entrega de bônus de subscrição emitidos pela
Companhia no âmbito da “Escritura Particular da Primeira Emissão
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Privada de Debêntures Simples da Espécie Quirografária da Kepler
Weber S.A. Conjugadas com Bônus de Subscrição, com Garantia
Adicional Fidejussória”, datada de 8 de outubro de 2007 (“Bônus de
Subscrição 2007”) de que for titular, obedecendo a relação de um por
um (o preço de emissão de cada Bônus poderá ser pago mediante a
entrega de um Bônus de Subscrição 2007).

(d)

Informar o critério utilizado para determinação do preço de emissão
e do preço de exercício, justificando, pormenorizadamente, os
aspectos econômicos que determinaram a sua escolha:

(i)

Preço de Exercício: O método do Caixa Descontado foi analisado
e sua adoção para a fixação do preço de exercício do Bônus de
Subscrição 2014 foi afastada, por se tratar de um prazo muito
longo (um pouco mais de 6 anos) num mercado marcado pela
ciclicidade e sazonalidade. A esse respeito, vale registrar que a
Companhia, atuando no segmento de armazenagem de grãos,
mantém importante relação com o setor agrícola (agronegócio),
enfrentando reflexamente os sucessos e insucessos da produção
agrícola nacional e dos países em que atua no exterior. O
comportamento de preço e disponibilidade de commodities
agrícolas tendem a refletir na capacidade de investimento dos seus
clientes dos produtos de fabricação e comercialização da
Companhia e de sua controlada. O agronegócio é uma atividade
produtiva que apresenta algumas características econômicas
próprias, comparativamente ao setor industrial e comercial.
Diversos

fatores

naturais

influenciam

o

desempenho

do

agronegócio: chuvas, temperatura, umidade, qualidade do solo.
Outro

fator

de

desequilíbrio

do

agronegócio

provém

das

dificuldades de comercialização dos produtos (perecibilidade) e
elevado

risco

financeiro

influenciado

pelas

políticas

macroeconômicas, tais como, política de juros e taxas de câmbio.
A sazonalidade do agronegócio repercute no exercício das
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atividades empresariais da Companhia, especialmente nas linhas
de seus produtos, influenciando diretamente suas vendas e,
consequentemente, as suas receitas e as de sua controlada. Por
essas razões, a Diretoria afastou a adoção do critério de
“perpectiva de rentabilidade da Companhia” para a fixação preço
de exercício dos Bônus de Subscrição 2014. A Diretoria da
Companhia desconsiderou, outrossim, a adoção do critério a “valor
de patrimônio líquido da ação”, avaliação esta feita com base no
patrimônio líquido da Companhia. Este critério foi descartado por
estar descolado do preço de mercado atual das ações da
Companhia na BM&F Bovespa. Com base do encerramento do
pregão em 27 de maio de 2014, o valor de mercado das ações da
Companhia encerrou as negociações na ordem de R$ 40,70
(quarenta reais e setenta centavos), em contraste com um valor
patrimonial por ação (com base no patrimônio líquido apurado com
base nas mais recentes demonstrações financeiras do 1º trimestre
de 2014 da Companhia divulgadas ao mercado em 12 de maio de
2014) na ordem de R$ 14,81 (quatorze reais e oitenta e um
centavos).

(ii)

Preço de Emissão: O preço de emissão dos bônus teve por base o
intervalo de R$598,00 (quinhentos e noventa e oito reais) e
R$628,00 (seiscentos e noventa e oito reais), valores esses que
foram obtidos do laudo de avaliação elaborado pela Brasil Plural
Consultoria e Assessoria Ltda., datado 16 de junho de 2014, a qual
desenvolveu e aplicou um modelo de avaliação para precificação de
bônus de subscrição, baseado (i) no modelo desenvolvido por BlackScholes-Merton, e (ii) em premissas amplamente utilizadas pelo
mercado, tendo por base da avaliação da data de 27 de maio de
2014. A fórmula matemática do método Black & Scholes é baseada
nas seguintes premissas: preço da ação (preço spot), preço de
exercício, volatilidade e prazo de maturidade do bônus. No caso
específico dos Bônus de Subscrição de 2014, o laudo de avaliação
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elaborado pela Brasil Plural Consultoria e Assessoria Ltda. adotou
as seguintes premissas: (i) valor do ativo (preço spot) de R$40,70
(quarenta reais e setenta centavos), apurado com base no preço de
fechamento das ações da Companhia em 27 de maio de 2014, (ii)
preço de exercício de R$889,18 (oitocentos e oitenta e nove reais e
dezoito centavos), equivalente a R$38,66 (trinta e oito reais e
sessenta e seis centavos) por ação ordinária de emissão da
Companhia, apurado com base na média ponderada das ações da
Companhia nos 30 (trinta) dias anteriores a 27 de maio de 2014, (iii)
prazo de 2.576 (dois mil, quinhentos e setenta e seis) dias de prazo
dos bônus de subscrição, (iv) taxa livre de risco da curva DI de
12,27% (doze vírgula vinte e sete por cento) para a data base de 27
de maio de 2014 e (v) a quantidade de 23 (vinte e três) ações a que
cada Bônus de Subscrição 2014 dará direito a subscrever.

(e)

Fornecer opinião dos administradores sobre os efeitos do aumento
de capital, sobretudo no que se refere à diluição provocada pelo
aumento:

Caso haja a subscrição total de 210.000 (duzentos e dez mil) Bônus de
Subscrição 2014, a Companhia receberá o valor de R$ 128.730.000,00
(cento e vinte e oito milhões, setecentos e trinta mil reais), tendo em vista
que parte do preço de emissão é pago com a dação em pagamento dos
Bônus de Subscrição de 2007, o que não resulta em ingresso de moeda
para a Kepler Weber. Se todos esses bônus forem exercidos ao preço de
R$889,18 (oitocentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos), o capital
social será acrescido em R$ 186.727.800,00 (cento e oitenta e seis
milhões, setecentos e vinte e sete mil e oitocentos reais).

Caso haja subscrição parcial de 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e
vinte e um) Bônus de Subscrição 2014 (condição mínima de emissão dos
Bônus de Subscrição 2014), o preço de emissão é satisfeito com a dação
em pagamento dos Bônus de Subscrição de 2007, o que não resulta em
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ingresso de moeda para a Kepler Weber. Se todos esses bônus forem
exercidos ao preço de R$889,18 (oitocentos e oitenta e nove reais e
dezoito centavos), o capital social será acrescido em R$ 95.694.440,78
(noventa e cinco milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, quatrocentos
e quarenta reais e setenta e oito centavos).

A Diretoria entende que a diluição provocada pelo aumento de capital
encontra justificativa nos critérios de fixação (a) do preço de emissão e (b)
do preço de exercício dos Bônus de Subscrição 2014, conforme consta
dos incisos (i) e (ii) da letra “d” anterior deste Anexo 15.

Tendo em vista que o aumento de capital respeitará o direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia, a diluição só ocorrerá se
os acionistas deixem de exercer o seu respectivo direito de preferência e
de exercer os Bônus de Subscrição 2014 que subscreverem.

(f)

Fornecer cópia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a
fixação do preço de emissão e preço de exercício: O laudo de
avaliação dos Bônus de Subscrição de 2014, elaborado pelo Brasil Plural
Consultoria e Assessoria Ltda., datado de 16 de junho de 2014, o qual
descreve o critério de avaliação adotado para efeito da fixação do preço
de emissão dos Bônus de Subscrição de 2014, integra, como um de seus
anexos (Anexo II), a Proposta da Diretoria (Anexo I) deste.

(g)

Informar os termos e condições a que está sujeito o exercício do
bônus:

Prazo de Exercício do Bônus: os Bônus poderão ser exercidos a qualquer
tempo até a data do vencimento dos Bônus, em 15 de junho de 2021, a
exclusivo critério de seu titular, exceto nos dias de realização de
Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia, sendo que os detentores
dos Bônus deverão manifestar sua intenção por meio da solicitação de
exercício a ser efetuada por escrito à Companhia. Para todos os efeitos
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legais, a data do exercício será o quinto dia útil contado da data do
recebimento da solicitação de exercício pela Companhia (“Data do
Exercício”).

Exercício do Bônus e Forma de Integralização das Ações: a subscrição
das ações decorrentes do exercício de cada Bônus dar-se-á na Data do
Exercício e a integralização do preço das ações então subscritas se dará
à vista no ato da subscrição e poderá ser realizada, a critério do
subscritor, (i) em moeda corrente nacional ou (ii) mediante dação em
pagamento de 1 (uma) debênture emitida pela Companhia nos termos da
Escritura Particular da Primeira Emissão Privada de Debêntures Simples
da Espécie Quirografária da Kepler Weber S.A. Conjugadas com Bônus
de Subscrição, com Garantia Adicional Fidejussória, datada de 8 de
outubro de 2007 (“Escritura de Emissão” e “Debêntures 2007”) que o
titular do Bônus então detenha, com a devida complementação, em
moeda corrente nacional, da diferença entre o preço de exercício e o
Valor Nominal Unitário (considerando as amortizações programadas a
partir do 3º aniversário da debêntures, bem como as amortizações
aceleradas ocorridas) das Debêntures 2007, acrescido do Montante
Capitalizado e dos Juros Remuneratórios capitalizados nos doze
primeiros meses, conforme definições constantes no item 13.1 da
Cláusula Terceira da Escritura de Emissão. No caso de exercício do
direito conferido pelo Bônus após 15/10/2020, data de vencimento das
Debêntures

2007,

a

integralização

do

preço

das

ações

será

exclusivamente em moeda corrente nacional e à vista.

Condição: a emissão dos Bônus é realizada sob condição da subscrição
pela BNDESPAR de 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte um)
Bônus. Caso a referida condição não seja implementada, a Companhia
devolverá, em até 10 (dez) dias do término do prazo concedido para
exercício do direito de preferência, o valor pago pelo preço unitário de
emissão dos Bônus, em moeda corrente nacional ou, caso o pagamento
do preço unitário de emissão dos Bônus tenha sido feito mediante dação
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em pagamento, serão devolvidos os Bônus de Subscrição 2007 utilizados
para a integralização dos Bônus. Para que a BNDESPAR subscreva os
bônus é necessário que as condições precedentes previstas no “Contrato
Particular de Promessa de Subscrição de Bônus de Subscrição de
Emissão da Kepler Weber S/A e Outras Avenças” tenham sido atendidas.

(h)

Informar se os acionistas terão direito de preferência para
subscrever os bônus, detalhando os termos e condições a que esse
direito está sujeito: Será assegurado aos acionistas da Companhia o
direito de preferência para subscrição dos Bônus de Subscrição 2014,
previsto no parágrafo único do artigo 77 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976. Caso haja sobras na emissão dos Bônus de
Subscrição 2014, os acionistas que tiverem manifestado o interesse de
subscrever sobras no respectivo boletim de subscrição durante o prazo de
exercício de direito de preferência poderão subscrevê-las, mediante a
assinatura de novo(s) boletim(ns) de subscrição, ao mesmo preço e
condições, exclusivamente no prazo de 3 (dias) dias úteis contados do
segundo dia útil subsequente ao termo final do prazo de exercício de
direito de preferência. O número de Bônus de Subscrição 2014 que
caberá a cada subscritor (“Bônus.Primeiro.Rateio”) será fixado por meio
da multiplicação do número total de Bônus de Subscrição 2014 não
subscritos

(“Bônus.Não.Subscritos”)

pela

porcentagem

calculada

mediante a divisão entre o número de Bônus de Subscrição 2014
subscritos pelo respectivo subscritor (“Bônus.Subscritos”) pelo número
total de Bônus de Subscrição 2014 subscritos (“Total Bônus.Subscritos”)
por todos os subscritores que tenham pedido direito às sobras, conforme
descrito na fórmula a seguir. Após a primeira aplicação da fórmula, será
admitido que qualquer subscritor manifeste expressamente a intenção de
subscrever total ou parcialmente as sobras, mediante a assinatura de
novo(s) boletim(ns) de subscrição, ao mesmo preço e condições,
exclusivamente no prazo de até 3 (três) dias úteis contados do segundo
dia útil subsequente ao termo final do primeiro rateio, podendo ir além da
proporção de Bônus de Subscrição 2014 já subscritos, sendo certo que,
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no caso de mais de um subscritor manifestar interesse na subscrição total
ou parcial das sobras, elas serão rateadas entre os interessados na
proporção da totalidade de Bônus de Subscrição 2014 até então
subscritos pelo respectivo subscritor, limitadas à quantidade requerida
pelo subscritor em caso de subscrição parcial das sobras:

Bônus. primeiro.Rateio  Bônus.Não.Subscritos 

Bônus.Subscritos
Total.Bônus.Subscritos

Em razão da possibilidade da emissão parcial da emissão dos Bônus de
Subscrição 2014, será adotado regime que atenda ao comando contido
no art. 31 da Instrução CVM Nº 400, de 29 de dezembro de 2003, de
modo que (a) os subscritores possam condicionar a subscrição dos Bônus
de Subscrição 2014 (i) à subscrição da totalidade da quantidade máxima
de bônus a serem emitidos - 210.000 (duzentos e dez mil) Bônus de
Subscrição 2014 ou (ii) à subscrição da quantidade mínima superior aos
107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte um) Bônus de Subscrição
2014 que deverão ser subscritos pela BNDESPAR, devendo indicar,
nesta última hipótese, se receberá: (x) a totalidade dos Bônus de
Subscrição 2014 por ele subscritos ou (y) a quantidade equivalente à
proporção entre o número de Bônus de Subscrição 2014 efetivamente
subscritos e o número da quantidade máxima de Bônus de Subscrição
2014 a serem emitidos 210.000 (duzentos e dez mil), presumindo-se, na
falta de manifestação, o interesse do subscritor em receber a totalidade
dos Bônus de Subscrição 2014 por ele subscritos.

Na contagem dos prazos, exclui-se o dia de início e inclui-se o do
vencimento e, caso o vencimento não seja em dia útil, será o prazo
prorrogado para o dia útil posterior, sendo considerado “dia útil" qualquer dia
calendário, exceto sábado, domingo, feriado nacional ou outro dia no qual
seja autorizado que os bancos comerciais permaneçam fechados na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ou na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.
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De modo a compatibilizar as regras previstas para o exercício do direito de
preferência dos acionistas para a subscrição dos Bônus de Subscrição
2014 (bem como de suas respectivas sobras) com os procedimentos
internos do Banco Itaú Unibanco S.A. (“Banco Itaú”), instituição
responsável pelos serviços de escrituração da Companhia, será adotada
a seguinte cronologia: (a) nos 2 (dois) dias úteis imediatamente
subsequentes ao termo final do exercício do direito de preferencia, o
Banco Itaú calculará as sobras disponíveis para subscrição dos acionistas
interessados na primeira rodada de sobras; (b) a primeira rodada para
subscrição de sobras será realizada durante os 3 (três) dias úteis
imediatamente subsequentes ao termo final do trabalho desenvolvido pelo
Banco Itaú relativo ao cálculo da quantidade das ações disponíveis para
subscrição das sobras em primeira rodada; (c) nos 2 (dois) dias úteis
imediatamente subsequentes ao termo final da primeira rodada de sobras, o
Banco Itaú calculará as sobras disponíveis para subscrição dos acionistas
interessados na segunda rodada de sobras; (d) a segunda rodada para
subscrição de sobras será realizada durante os 3 (três) dias úteis
subsequentes ao termo final do trabalho desenvolvido pelo Banco Itaú
relativo ao cálculo da quantidade das ações disponíveis para subscrição das
sobras em segunda rodada.

O direito de preferência a ser cedido à BNDESPAR e aos bonistas atuais
pelos acionistas (i) Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil - Previ, (ii) Fernando Francisco Brochado Heller, (iii) TOV CCTVM
Ltda., (iv) Formatec Assessoria, Tecnologia em Informação S.C. Ltda., (v)
Banco Clássico S.A. e (vi) BB Banco de Investimento S.A., sendo

de

natureza personalíssima, não poderão ser transferidos pelos seus
cessionários à terceiros.

As ações adquiridas a partir de 19 de agosto de 2014, inclusive, não farão
jus ao direito de subscrição aos Bônus de Subscrição 2014 pelo acionista
adquirente e serão negociadas ex direito de preferência.
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Cada ação de emissão da Companhia de titularidade dos acionistas dará o
direito de preferência à subscrição de 0,008019375 Bônus de Subscrição
2014 (tomando-se por base a posição acionária de 26.186.578 ações em
circulação). As frações de Bônus de Subscrição 2014, apuradas no âmbito
do exercício do direito de preferência ou do direito à subscrição de sobras,
ou seja, os Bônus de Subscrição 2014 que não puderem ser atribuídos por
inteiro, serão desconsideradas.

(i)

Informar se a subscrição será pública ou particular: A subscrição dos
Bônus de Subscrição 2014 será particular.

(j)

Informar as matérias cuja definição poderá ser delegada ao conselho
de administração: Não aplicável.

(k)

Informar o mercado secundário em que os bônus serão negociados,
se for o caso: somente após a deliberação da assembleia geral de
homologação da Companhia, os Bônus de Subscrição 2014 emitidos
poderão ser negociados na BMF&Bovespa.

(l)

Descrever os direitos, vantagens e restrições das ações resultantes
do exercício do bônus de subscrição:

Número e Espécie das Ações do Bônus: cada Bônus conferirá a seu
titular o direito de subscrever 23 (vinte e três) ações ordinárias de
emissão da Companhia, mediante o pagamento do Preço de Exercício,
totalizando até 4.830.000 (quatro milhões, oitocentos e trinta mil) ações
ordinárias, caso a totalidade dos 210.000 (duzentos e dez mil) Bônus
venham a ser subscritos e integralizados. A quantidade de ações a serem
subscritas em decorrência do Bônus será fixa e irreajustável, exceto na
hipótese prevista no item x.1.do Anexo I da Proposta da Diretoria.

Preço de Emissão das Ações: O preço de emissão das ações será
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equivalente a R$38,66 (trinta e oito reais e sessenta e seis centavos) por
ação ordinária de emissão da Companhia (“Preço de Exercício”), que,
com exceção do previsto nos itens x.1, x.2., x.3., x.4., x.5 e x.6 do Anexo I
Proposta da Diretoria, será fixo e irreajustável.

Características das Ações: as ações ordinárias de emissão da Companhia
resultantes do exercício dos direitos conferidos pelos Bônus terão as
mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e
vantagens estatutariamente atribuídos atualmente e no futuro às ações
ordinárias de emissão da Companhia hoje existentes e participarão
integralmente da distribuição dos resultados, cuja deliberação ocorra a
partir da data da solicitação de exercício, inclusive dividendos e juros
sobre capital próprio.

(m) Apresentar percentual de diluição potencial resultante da emissão: O
potencial de diluição dos 114.132 (cento e quatorze mil, cento e trinta e
dois) Bônus de Subscrição 2007 corresponderia a uma diluição de 9,00%
(nove por cento) caso o exercício da totalidade desses Bônus de
Subscrição 2007 tivesse ocorrido em 27 de maio de 2014, data-base da
elaboração do laudo de avaliação (Anexo II da Proposta da Diretoria).

Caso haja a subscrição total de 210.000 (duzentos e dez mil) Bônus de
Subscrição 2014 e todos esses bônus forem exercidos, o potencial de
diluição, nesta data, é de 15,57% (quinze inteiros e cinquenta e sete
centésimos por cento), tomando por base a nova base acionária.

Caso haja subscrição parcial de 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e
vinte e um) Bônus de Subscrição 2014 (condição mínima de emissão dos
Bônus de Subscrição 2014) e todos esses bônus forem exercidos, o
potencial de diluição, nesta data, é de 8,64% (oito inteiros e sessenta e
quatro centésimos por cento), tomando por base a nova base acionária.

***
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Anexo III
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 30 de julho de 2014
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RCA 15/2014
KEPLER WEBER S/A
GRUPO KEPLER WEBER
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 91.983.056/0001-69
NIRE nº 3530045422-7

Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 30 de julho de 2014.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 de julho de 2014, às 19:00 hs, por meio de
conferência telefônica, conforme previsto no § 7º do art. 10 do estatuto social da
Companhia.

CONVOCAÇÃO: Encaminhada em 25 de julho de 2014 por via eletrônica.

PRESENÇAS: Christino Aureo da Silva, Presidente do Conselho de Administração,
Walter Malieni Júnior, Vice-Presidente do Conselho de Administração, José Carlos
Alves da Conceição, Maria Gustava Brochado Heller Britto, José Pais Rangel,
Armando Galhardo Nunes Guerra Junior e Bento Moreira Franco, Conselheiros,
representando a totalidade do Órgão Conselho de Administração. Convidados:
Anastácio Fernandes Filho, Diretor Presidente da Companhia, Olivier Michel Colas,
Diretor Vice-Presidente e Silvana Langner da Silva, advogada, indicada para
secretariar a presente reunião. Presentes ainda os Srs. Marcus Moreira de Almeida,
Sandro José Franco e Neyvaldo Torrente Lopes, membros do Conselho Fiscal da
Companhia.
MESA: Presidente: Christino Aureo da Silva e Secretária: Silvana Langner da Silva.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a Proposta da Diretoria de 14 de julho de 2014
(“Proposta da Diretoria” ou “Proposta”), documento em anexo (Anexo I), tendo por
objeto (1) a autorização para assinatura (i) do “Contrato Particular de Promessa de
Subscrição de Bônus de Subscrição de Emissão de Kepler Weber S/A e Outras
Avenças” (“Promessa de Subscrição”) e (ii) dos “Instrumentos Particulares de
Cessão do Direito de Preferência à Subscrição de Bônus de Subscrição de Emissão
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de Kepler Weber S/A” (“Instrumentos de Cessão”), conforme constante da Proposta,
(2) convocação de assembleia geral extraordinária para que os acionistas possam
deliberar sobre: (i) a emissão dos Bônus de Subscrição 2014 conforme os termos e
condições propostos pela Diretoria, bem como (ii) ratificar as autorizaçãos para
assinatura dos contratos antes referidos e (3) convocação de assembleia geral
extraordinária de homologação da emissão de bônus, se for o caso.

DEBATES: Os Diretores Anastácio Fernandes Filho e Olivier Michel Colas fizeram
uma apresentação da Proposta da Diretoria, retroagindo aos termos da Escritura
Particular da Primeira Emissão Privada de Debêntures Simples da Espécie
Quirografária da Kepler Weber S.A. Conjugadas com Bônus de Subscrição, com
Garantia Adicional Fidejussória (a “Escritura de Debêntures”), firmada em 8 de
outubro de 2007, quando a Companhia emitiu 154.168 (cento e cinquenta e quatro
mil, cento e sessenta e oito) debêntures, bem como 154.168 (cento e cinquenta e
quatro mil, cento e sessenta e oito) bônus de subscrição, atribuídos como vantagem
adicional aos subscritores de cada debênture.
Registrou-se nessa exposição, dentre outros, os seguintes fatos:
(a) que BNDES Participações S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”), na data da
Proposta, era detentora da quase totalidade dos bônus então emitidos (“Bônus de
Subscrição 2007” ou “Bônus 2007”), isto é de 113.321 (cento e treze mil trezentos
e vinte e um) bônus, de um total em circulação de 114.132 (cento e quatorze mil,
cento e trinta e dois) bônus; e
(b) que em 2011 constatou-se haver uma divergência da Companhia com a
BNDESPAR na interpretação das regras contidas na Escritura de Debêntures e
que, após longas negociações, as duas organizações alcançaram um
entendimento a respeito dos termos e condições dos referidos Bônus de
Subscrição 2007, bem como ajustaram uma solução, através da emissão de
novos bônus, tudo conforme consta da Proposta da Diretoria distribuída aos
Conselheiros em 17 de julho de 2014.
À luz da Proposta da Diretoria, os Conselheiros obtiveram os devidos
esclarecimentos por parte dos seus Diretores.
DELIBERAÇÕES (tomadas por unanimidade): Os Conselheiros presentes
aprovaram, (1) a assinatura pelos representantes da Companhia (i) da Promessa de
Subscrição e (ii) dos Instrumentos de Cessão, conforme constante da Proposta, (2) a
convocação de Assembleia Geral Extraordinária para o próximo dia 18 de agosto de
2014, em primeira convocação, às 09:00 hs, na sede social da Companhia, para (a)
deliberar sobre a emissão privada de até 210.000 (duzentos e dez mil) novos bônus
de subscrição da Companhia, cujas características e condições constam anexas à
Proposta da Diretoria e (b) ratificar as decisões tomadas pelo Conselho de
Administração autorizando a celebração, pela Companhia com a BNDESPAR, da
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Promessa de Subscrição, bem como a celebração pela Companhia, na qualidade de
interveniente-anuente, de todos os Instrumentos de Cessão, tudo nos termos da
Proposta da Diretoria, esclarecendo que a quantidade total exata de Bônus de
Subscrição 2007 em circulação referida por extenso no considerando “d” na minuta
do “Contrato Particular de Promessa de Subscrição de Bônus de Subscrição de
Emissão de Kepler Weber S/A e Outras Avenças” anexa a tal Proposta da Diretoria é
de 114.132 (cento e quatorze mil, cento e trinta e dois). Adicionalmente, os membros
do conselho de administração resolveram aprovar os ajustes constantes do
documento em anexo (Anexo II), todos relativos à mecânica relativa ao exercício do
direito de preferência. Atendendo a solicitação da BNDESPAR, decidiu-se que,
mesmo sendo o bônus emitido na forma escritural, será entregue à BNDESPAR um
certificado representativo desse valor mobiliário. A aprovação acima da Proposta da
Diretoria não afasta a possibilidade dos acionistas cedentes do direito de preferência
de ajustarem entre si a forma como a referida cessão será distribuída entre eles.
Poderá a Diretoria da Kepler Weber proceder a ajustes de natureza operacional ou
de aperfeiçoamento das regras consideradas aos textos das minutas constantes da
sua Proposta de 14/07/14. A aprovação da Proposta da Diretoria contempla também
a inclusão do BB Banco de Investimento S.A. como cedente do seu direito de
preferência correspondente a 17,54% (dezessete inteiros e cinquenta e quatro
centésimos por cento) para a BNDESPAR de forma não onerosa, e (3) a convocação
de Assembleia Geral Extraordinária para o terceiro dia útil subsequente ao termo
final do direito de subscrição dos bônus e respectivas sobras, em primeira
convocação, às 10:00 hs, em sua sede social, para homologar a emissão dos bônus,
desde que o BNDESPAR tenha subscrito 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e
vinte um) bônus, o que somente deverá ocorrer se a Companhia atender,
tempestivamente, às “condições precedentes” previstas no Contrato Particular de
Promessa de Subscrição de Bônus de Subscrição de Emissão de Kepler Weber S/A
e Outras Avenças.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada
e assinada pelos conselheiros presentes e pelos membros do conselho fiscal,
encerrando-se os trabalhos.
São Paulo, 30 de julho de 2014.
_______________________________________
Christino Aureo da Silva
Presidente do Conselho de Administração

_______________________________________
Silvana Langner da Silva
Secretária
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Anexo I
(à Ata de Reunião do Conselho de Kepler Weber S/A,
datada de30 de julho de 2014)

Cópia da Proposta da Diretoria, datada de 14 de julho de 2014

______________________________________
______________________________________

Christino Aureo da Silva

Presidente

Silvana Langner da Silva

Secretária
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Anexo II

(à Ata de Reunião do Conselho de Kepler Weber S/A,
datada de 30 de julho de 2014)

Mecânica do Direito de Preferência
1 – Após a primeira aplicação da fórmula para as sobras será admitido que qualquer
subscritor manifeste expressamente a intenção de subscrever total ou parcialmente
as sobras, mediante a assinatura de novo(s) boletim(ns) de subscrição, ao mesmo
preço e condições, exclusivamente no prazo de até 3 (três) dias úteis contados do
dia subsequente ao termo final do primeiro rateio, podendo ir além da proporção de
Bônus de Subscrição 2014 já subscritos, sendo certo que, no caso de mais de um
subscritor manifestar interesse na subscrição total ou parcial das sobras, elas serão
rateadas entre os interessados na proporção da totalidade de Bônus de Subscrição
2014 até então subscritos pelo respectivo subscritor, limitadas à quantidade
requerida pelo subscritor em caso de subscrição parcial das sobras.
2 – Em razão da possibilidade da emissão parcial da emissão dos Bônus de
Subscrição 2014, será adotado regime que atenda ao comando contido no art. 31 da
Instrução CVM Nº 400, de 29 de dezembro de 2003, de modo que (a) os subscritores
possam condicionar a subscrição dos Bônus de Subscrição 2014 (i) à subscrição da
totalidade da quantidade máxima de bônus a serem emitidos -- 210.000 (duzentos e
dez mil) Bônus de Subscrição 2014 ou (ii) à subscrição da quantidade mínima
superior aos 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte um) Bônus de Subscrição
2014 que deverão ser subscritos pela BNDESPAR, devendo indicar, nesta última
hipótese, se receberá: (x) a totalidade dos Bônus de Subscrição 2014 por ele
subscritos ou (y) a quantidade equivalente à proporção entre o número de Bônus de
Subscrição 2014 efetivamente subscritos e o número da quantidade máxima de
Bônus de Subscrição 2014 a serem emitidos (210.000 (duzentos e dez mil),
presumindo-se, na falta de manifestação, o interesse do subscritor em receber a
totalidade dos Bônus de Subscrição 2014 por ele subscritos.
3 – Na contagem dos prazos, exclui-se o dia de início e inclui-se o do vencimento e,
caso o vencimento não seja em dia útil, será o prazo prorrogado para o dia útil
posterior, sendo considerado “dia útil" qualquer dia calendário, exceto sábado,
domingo, feriado nacional ou outro dia no qual seja autorizado que os bancos
comerciais permaneçam fechados na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, ou na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
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4 – De modo a compatibilizar as regras previstas para o exercício do direito de
preferência dos acionistas para a subscrição dos Bônus de Subscrição 2014 (bem
como de suas respectivas sobras) com os procedimentos internos do Banco Itaú
Unibanco S.A. (“Banco Itaú”), instituição responsável pelos serviços de escrituração
da Companhia, será adotada a seguinte cronologia: (a) nos 2 (dois) dias úteis
imediatamente subsequentes ao termo final do exercício do direito de preferencia, o
Banco Itaú calculará as sobras disponíveis para subscrição dos acionistas
interessados na primeira rodada de sobras; (b) a primeira rodada para subscrição de
sobras será realizada durante os 3 (três) dias úteis imediatamente subsequentes ao
termo final do trabalho desenvolvido pelo Banco Itaú relativo ao cálculo da quantidade
das ações disponíveis para subscrição das sobras em primeira rodada; (c) nos 2 (dois)
dias úteis imediatemente subsequentes ao termo final da primeitra rodada de sobras,
o Banco Itaú calculará as sobras disponíveis para subscrição dos acionistas
interessados na segunda rodada de sobras; (d) a segunda rodada para subscrição
de sobras será realizada durante os 3 (três) dias úteis subsequentes ao termo final do
trabalho desenvolvido pelo Banco Itaú relativo ao cálculo da quantidade das ações
disponíveis para subscrição das sobras em segunda rodada.

______________________________________
______________________________________

Christino Aureo da Silva

Presidente

Silvana Langner da Silva

Secretária
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Anexo IV
Parecer do Conselho Fiscal

30

Parecer do Conselho Fiscal da Kepler Weber S/A a Respeito da Emissão de
Bônus Proposta pela Adminstração (RCF 05/2014):

Considerando a conclusão exitosa da negociação entre a Kepler Weber S/A e a
BNDES Participações S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”) sobre a interpretação dos
termos e condições dos bônus de subscrição emitidos pela Companhia por meio da
Escritura Particular da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Espécie
Quirografária da Kepler Weber S/A Conjugada com Bônus de Subscrição, com
Garantia Adicional Fidejussória de 2007, os membros do Conselho Fiscal da Kepler
Weber S/A, tendo em vista o disposto na Proposta da Diretoria da Companhia, datada
de 14 de julho de 2014 e a deliberação tomada pelo Conselho de Administração nesta
data, entendem que a emissão de bônus proposta atende ao interesse social da
Companhia, opinando, desta forma, nos termos do artigo 163, inciso III, da Lei das
Sociedades por Ações, favoravelmente à emissão dos bônus.

São Paulo, 30 de julho de 2014
Sandro José Franco
Presidente do Conselho Fiscal
Marcus Moreira de Almeida
Conselheiro Fiscal
Neyvaldo Torrente Lopes
Conselheiro Fiscal
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