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DECLARAÇÕES DO AVALIADOR
A Brasil Plural declara que:
1)

Foi contratada pela Kepler Weber (adiante definido) para realizar a avaliação econômico-financeira dos bônus de subscrição a
serem por ela emitidos.

2)

Não tem interesse, direto ou indireto, na Kepler Weber ou na emissão a de bonus de subscrição ser realizada pela Kepler Weber,
bem como que não há qualquer circunstância relevante que possa caracterizar conflito de interesses que lhe diminua a
independência necessária ao desempenho de suas funções.

3)

Nem os acionistas, nem os administradores da Kepler Weber direcionaram, limitaram, dificultaram ou praticaram quaisquer atos
que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou
metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das respectivas conclusões.

4)

A elaboração deste material teve como base materiais disponibilizados pela Kepler Weber e informações de mercados de domínio
público.

São Paulo, 16 de junho de 2014

Brasil Plural Consultoria e Assessoria Ltda.

André Schwartz

Guilherme Bolina

Flávio Marques

Senior Banker

Banker

Associate

Investment Banking

Investment Banking

Investment Banking
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DISCLAIMER
A Brasil Plural Consultoria e Assessorial Ltda. (“Brasil Plural”) foi contratada pela Kepler Weber S.A. (“Companhia” ou “Kepler Weber”) para realizar a avaliação econômicofinanceira dos bônus de subscrição emitidos pela Companhia em 2007 (“Bônus de Subscrição”). O presente laudo de avaliação (“Laudo”) foi elaborado a fim de auxiliar a Companhia
e acionistas na avaliação dos Bônus de Subscrição. O Laudo contém uma análise econômico-financeira dos Bônus de Subscrição. Desta forma, o conteúdo da apresentação está
sujeito a todas as premissas, qualificações, ressalvas e outras declarações nela destacadas.
Na preparação do Laudo, a Brasil Plural (i) utilizou informações verbais ou escritas fornecidas à Brasil Plural pela Companhia, seus administradores, assessores e empregados,
incluindo, mas não se limitando, a informações operacionais e financeiras relacionadas aos negócios, operações, estimativas e projeções da Companhia; (ii) revisou determinadas
informações financeiras e comerciais disponíveis relativas à Companhia; (iii) manteve entendimentos com a administração da Companhia com relação a suas operações atuais e
passadas, bem como sobre a situação financeira e perspectivas da mesma; e (iv) conduziu outras análises que considerou apropriadas. Dessa forma, o conteúdo deste Laudo está
sujeito a todas as premissas, qualificações, ressalvas e outras declarações aqui destacadas.
Na preparação do Laudo, não foi assumida qualquer obrigação de verificar independentemente qualquer informação financeira, comercial, relativa a contratos de longo prazo ou
outras informações utilizadas, revisadas ou consideradas pela Brasil Plural. Neste sentido, a análise se baseou em tais informações, incluindo todas as informações de domínio
público ou fornecidas à Brasil Plural pela Companhia, considerando tais informações como sendo exatas, verídicas e completas em todos os seus aspectos relevantes.
Qualquer estimativa ou projeção aqui contida envolve inúmeras e significativas variáveis, hipóteses e determinações subjetivas, não havendo qualquer garantia de que tais
estimativas e projeções se concretizarão e, em se concretizando, os resultados podem ser significativamente mais ou menos favoráveis do que o contido em nossa análise. Também
foi assumido, conforme sua recomendação, que não ocorreu qualquer alteração relevante em relação aos ativos, condição financeira, resultados das operações, negócios ou
perspectivas da Companhia desde as datas respectivas em que as mais recentes demonstrações financeiras ou outras informações financeiras ou comerciais a ela relativas nos foram
disponibilizadas ou mesmo quaisquer fatos ou circunstâncias que fariam com que qualquer informação ou dado se tornasse impreciso ou enganoso, de qualquer forma relevante.
Não foi entregue à Brasil Plural qualquer avaliação independente da Companhia, e não assumimos qualquer responsabilidade quanto à preparação de uma avaliação, determinação
ou inspeção física independente em relação a qualquer dos ativos ou passivos (contingentes ou não) da Companhia. Não avaliamos também a solvência ou o valor justo sob
quaisquer leis relacionadas à falência, insolvência ou questões similares. Não realizamos qualquer revisão ou auditoria com relação às demonstrações financeiras da Companhia.
Adicionalmente, a Brasil Plural não solicitou indicações de interesse de terceiros com relação à Companhia ou a seus ativos.
O Laudo está baseado em condições econômicas, monetárias e mercadológicas em vigor nesta data e nas informações disponibilizadas à Brasil Plural até a presente data. Nós não
fazemos, nem faremos, expressa ou implicitamente, qualquer declaração ou daremos qualquer garantia com relação à precisão, veracidade ou completude de tais informações e
nada neste material é ou deve ser considerado como uma declaração, seja com relação ao passado, presente ou futuro. Assim sendo, embora desenvolvimentos subsequentes
possam afetar os resultados deste Relatório, a Brasil Plural não assume qualquer obrigação de atualizar, revisar ou reafirmar o mesmo.

3

DISCLAIMER (cont.)
O Laudo está limitado à avaliação dos Bônus de Subscrição do ponto de vista financeiro e relativamente à presente data. Tal Laudo não avalia qualquer impacto financeiro resultante
de qualquer transação que a Companhia tenha considerado ou venham a considerar. Além disso, a avaliação não foi analisada e/ou verificada do ponto de vista legal, contábil,
tributário, fiscal ou de qualquer outro ponto de vista que não o econômico-financeiro e, assim sendo, não compete à Brasil Plural qualquer responsabilidade (seja por força de
contrato, disposições de responsabilidade civil ou por outros motivos) oriunda de tal análise. Ao prepararmos o Laudo, não levamos em conta (i) eventuais benefícios tributários
oriundos das atividades da Companhia, e (ii) o impacto de eventuais contingências.
O Laudo é emitido com a finalidade exclusiva de ser utilizado pelo Conselho de Administração, Acionistas e pelos Diretores da Companhia na avaliação dos Bônus de Subscrição. A
finalidade deste Laudo não é a de conferir direitos ou medidas assecuratórias a qualquer acionista, credor ou outra pessoa que não os integrantes do Conselho de Administração e os
Diretores da Companhia.
O conteúdo deste Laudo deve ser analisado como um todo e a análise de partes selecionadas, sumários ou aspectos específicos, sem o conhecimento e análise do Laudo em sua
totalidade pode resultar num entendimento incompleto ou incorreto.
Este material não é uma due diligence e não deve ser considerado como tal. O Laudo não é e não deve ser considerado como opinião, parecer ou recomendação, implícita ou não, a
respeito de qualquer aspecto ou qualquer outra operação relacionada. Adicionalmente, não endereçamos e não estamos expressando qualquer entendimento ou opinião sobre qual
será o valor das ações de emissão da Companhia ou o preço pelo qual as ações de emissão da Companhia serão ou poderiam ser negociadas a qualquer tempo. Este material não
trata dos méritos de qualquer operação, não endereça os méritos que suportam a decisão comercial da Companhia de consumar qualquer operação e não constitui uma
recomendação aos credores, acionistas, diretores, conselheiros, funcionários, membros do conselho fiscal ou qualquer terceiro de como estes deveriam votar ou agir, de acordo com
qualquer matéria ou operação aqui relacionada.
Este Laudo não constitui uma oferta ou solicitação de venda ou compra de quaisquer títulos ou valores mobiliários, não constituindo ainda um compromisso por parte da Brasil Plural
de providenciar a concessão de um financiamento para qualquer operação ou para a compra de qualquer título ou valor mobiliário relacionado a tal transação. Não assumimos
qualquer obrigação de atualizar, retificar, revogar ou revisar este material, no todo ou em parte, como resultado de um desenvolvimento subsequente ou por qualquer outra razão.
Este material pode não refletir as informações de conhecimento de profissionais de outras áreas de negócios da Brasil Plural.
A Companhia e seus administradores não direcionaram, limitaram, dificultaram ou praticaram quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso ou a utilização de
informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das nossas conclusões.
Este material contém cálculos que podem não produzir uma soma ou resultado preciso devido a arredondamentos realizados. Este material não deve ser copiado, divulgado,
distribuído ou mencionado, no todo ou em parte, exceto conforme previsto em acordo por escrito da Brasil Plural.
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SUMÁRIO EXECUTIVO
ESCOPO DE TRABALHO
 A Kepler Weber contratou o Brasil Plural, nos termos de nossa carta proposta, para preparar o Laudo de Avaliação dos bônus
de subscrição a ser emitidos e que serão ofertados privadamente pela Kepler Weber
 O Laudo de Avaliação foi elaborado com o objetivo exclusivo de suportar a Administração na precificação destes bônus. As
metodologias e premissas empregadas neste cálculo foram discutidas e acordadas com a Diretoria Financeira da Kepler
Weber

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
 A equipe de Produtos Estruturados do Banco Brasil Plural desenvolveu um modelo de avaliação para a precificação do bônus
de subscrição baseado no modelo desenvolvido por Black-Scholes-Merton e em premissas amplamente utilizadas pelo
mercado
 Data base da avaliação em 27 de maio de 2014

PREMISSAS
 Para realização desta avaliação foram utilizadas as seguintes informações e respectivas fontes:
▬ Performance histórica das ações da Kepler Weber (KEPL3) – Bloomberg
▬ Curva da taxa DI – Bloomberg

AVALIAÇÃO DO BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO
 O intervalo de avaliação para o bônus de subscrição é de R$ 598,00 até R$ 628,00
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INFORMAÇÕES SOBRE O AVALIADOR
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INFORMAÇÕES SOBRE O AVALIADOR
BRASIL PLURAL
 Fundado em novembro de 2009, o Brasil Plural é um grupo financeiro criado por sócios que possuem um amplo histórico de sucesso no mercado de
capitais brasileiro.
 Criado com a missão de oferecer uma plataforma de produtos e assessoria moderna e inovadora, o Brasil Plural viabiliza um conjunto de soluções
que engloba desde o processo de tomada de decisões estratégicas até alternativas de investimentos compatíveis com as necessidades de seus
clientes, sempre dentro dos mais rígidos padrões éticos e de qualidade.
 Tendo seu banco múltiplo como principal veículo e a Brasil Plural Corretora como veículo voltado à distribuição e relacionamento com clientes
institucionais, possui uma equipe com expertise comprovada em estruturação e assessoria financeira, compra e venda de empresas, gestão de
recursos de terceiros, operações de crédito em geral e operações de tesouraria no mercado doméstico e internacional.

 Atualmente o grupo possui aproximadamente 500 colaboradores e escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Nova York.

TRANSAÇÕES RECENTES DO BRASIL PLURAL COM EMISSÕES DE LAUDO DE AVALIAÇÃO

2013
laudo de avaliação
para OPA de
fechamento de
capital da CCX

2011
Laudo de avaliação
de Florestal na
fusão com
Eldorado Brasil

2011
Laudo de avaliação
de Eldorado Brasil
na fusão com
Florestal

2010
Laudo de avaliação
de MD1 na
aquisição por parte
da DASA através de
permuta de ações

2010
Laudo de avaliação
da EnergyWorks na
aquisição por parte
da Neoenergia

2010
Laudo de avaliação
da TSL Engenharia
na operação de
aumento de capital
pela Petros
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INFORMAÇÕES SOBRE O AVALIADOR
EQUIPE RESPONSÁVEL PELO LAUDO

André Schwartz
Deputy CEO

Guilherme Bolina
Banker
Investment Banking

Flávio Marques
Associate
Investment Banking

André possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro brasileiro. Em sua vida profissional sempre se dedicou à área de
clientes, tendo liderado a divisão de relacionamento de tesouraria com clientes Corporate do Banco Pactual. Posteriormente se juntou à
divisão de Investment Banking, tendo liderado a prospecção de transações de Corporate Finance em diversos setores da economia
brasileira; notadamente setor elétrico, telecomunicações, mídia e educação, embalagens, logística e transporte. André juntou-se ao
Banco Pactual em 1990, como estagiário, e em 1995 se tornou um dos sócios da instituição, com apenas 25 anos de idade, tornando-se
o mais jovem sócio do Banco. André transformou a divisão de relacionamento de tesouraria com clientes do Pactual em uma das mais
rentáveis do mercado, desenvolvendo produtos customizados para os clientes Corporate. Na área de Investment Banking, além de ter
liderado diversas operações de abertura de capital de empresas – tais como Estácio de Sá, Iguatemi, Equatorial Energia, CPFL Energia,
UOL, entre outras – participou de diversas operações de Fusões e Aquisições no mercado brasileiro. Em 2007, com a venda do Pactual
para o UBS, tornou-se Managing Director do UBS Pactual. Permaneceu na instituição até Outubro de 2009, quando decidiu fundar o
Brasil Plural. André é economista formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Guilherme iniciou sua carreira como trainee da consultoria financeira Stern Stewart & Co. em 2003. Como consultor executou projetos
de EVA na São Carlos Empreendimentos assim como em empresas de varejo como CBD e Lojas Renner. De 2006 até 2008, atuou como
analista financeiro do Banco UBS Pactual, onde executou diversas transações de IPO, emissão de Bond e Debêntures, M&A, privatização
das rodovias federais e do Rodoanel e estruturação de aquisições alavancadas. De 2008 a 2009, atuou como associate do private equity
Matlin Patterson, onde executou investimentos e monitoramento de empresas no setor aéreo e de manutenção de aeronaves.
Guilherme é formado em administração de empresas pela EAESP – FGV.

Flávio Marques juntou-se ao time de Investment Banking do Brasil Plural no início de 2011. Desde então, participou de fusões e
aquisições em diversos setores da economia, tais como logística, financeiro, agronegócios e consumo. Anteriormente, Flávio era analista
de finanças corporativas na Verax Serviços Financeiros, onde participou de projetos de captação privada e assessoria financeira no setor
de logística, agronegócio e infraestrutura.
Flávio é formado em Economia pela FGV-SP.
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INFORMAÇÕES SOBRE O AVALIADOR
PROCESSO INTERNO DE APROVAÇÃO
 O processo de aprovação interna deste Laudo de Avaliação incluiu a revisão metodológica e de cálculos pela liderança da
equipe envolvida no trabalho, incluindo o responsável pela avaliação. A metodologia, premissas e modelos utilizados são
revisados por um comitê interno responsável pela qualidade técnica.
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AVALIAÇÃO DO BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO
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CONCEITO DO MODELO DE AVALIAÇÃO
DESCRIÇÃO DO MODELO
 A principal hipótese do modelo de Black-Scholes é a de que os preços do ativo objeto à vista seguem uma distribuição log-normal.

 Uma variável segue uma distribuição log–normal, quando seu logaritmo natural é normalmente distribuído. Ou seja, a distribuição probabilística
dos retornos à vista em uma data futura, calculados de forma contínua e composta a partir das suas cotações é normal.


 r (T t )
cOtracional
 St N
(
d
)

Ke
N (d 2 ) do bonus (C) baseia-se em algumas projeções/premissas:
1
utilizado pelo modelo para precificação

 Sdat Ação
 (S)

Preço

1

ln     r   2 T  t 
▬ Preço
de exercício

K
  (K) 2
d1 
▬ Volatilidade ( ) T  t 
▬

T(T) t 
d 2 ▬ Prazo
d1 dobônus
MODELO MATEMÁTICO

ct  S t N (d1 )  Ke  r (T t ) N (d 2 )
S
ln  t
K
d1  
d 2  d1  

1 2
 

r

 T  t 
 
2

 
 T  t 

T  t 
11

PREMISSAS DE AVALIAÇÃO
VALOR DO ATIVO (PREÇO SPOT)
R$ 40,70

 Refere-se ao preço de fechamento da ação da empresa Kepler Weber (código Bovespa KEPL3) para a
data base de 27 de maio de 2014

PREÇO DE EXERCÍCIO
R$ 38,66

 Refere-se a média de preço ponderada pelo volume diário da ação de Kepler Weber (KEPL3) nos 30 dias
anteriores a data base de 27 de maio de 2014

PRAZO DO BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO
2.576 dias

 Refere-se ao prazo para o vencimento do bônus de subscrição para a data base de 27 de maio de 2014

TAXA LIVRE DE RISCO

12,3% a.a.

 Refere-se à taxa da curva DI para a data de encerramento do bônus de subscrição para a data base de
27 de maio de 2014

QUANTIDADE DE AÇÕES

23 ações

 Refere-se ao número de ações que cada bônus pode subscrever
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RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO
O intervalo de avaliação para o bônus de subscrição é de R$ 598,00 até R$ 628,00, dado que a volatilidade do período anterior
ao agrupamento de ações não reflete o atual patamar observado nas negociações de ações da Companhia
Intervalo de Avaliação
R$ 598,00 – R$ 628,00
R$0,00
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Volatilidade diária média
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R$566,49
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R$527,16
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Intervalo de avaliação de cada cenário é dado pelo intervalo de 90% à 110% do preço spot usado como premissa
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GLOSSÁRIO
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GLOSSÁRIO
Bloomberg

BNDES
DI
KEPL3

 Sistema provedor de informações de mercado
 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
 Depósito Interbancário
 Código da ação da Kepler Weber na Bolsa de Valores

PU

 Preço Unitário

Spot

 Mercado à vista

TJLP

 Taxa de Juros de Longo Prazo
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CONTATOS
São Paulo

Rio de Janeiro

Porto Alegre

New York Affiliate

Rua Surubim, 373, 1º andar
Vila Olímpia
São Paulo - SP - Brasil - 04571-050
Telefone:
+55 11 3206-8000

Praia de Botafogo, 228, 9º andar
Botafogo
Rio de Janeiro - RJ - Brasil - 22250-906
Telefone: +55 21 3923-3000

Avenida Carlos Gomes, 300, 6º andar
Auxiliadora
Porto Alegre - RS - Brasil - 90480-000
Telefone: +55 51 3455-9300

Brasil Plural Securities LLC
545 Madison Avenue, 8th floor, 10022
New York - NY - USA
Telefone: +1 212 388-5600

www.brasilplural.com

