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Prezados Acionistas,
A administração da Kepler Weber S/A, sociedade anônima, com sede na cidade de São
Paulo, estado de São Paulo, na Rua do Rócio, n.º 84, 3º andar, bairro Vila Olímpia, CEP
04552-000, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São
Paulo sob o NIRE 35300454227, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 91.983.056/0001-69,
registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria A,
sob o código n.º 7870 (“Companhia”), nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A”), e da Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro de 2009
(“ICVM 481”), vem apresentar a V. Sas. a seguinte proposta, a ser apreciada na Assembleia
Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 16 de abril de
2020, às 10h30min, na sede social da Companhia, na cidade de São Paulo, estado de São
Paulo, na Rua do Rócio, n.º 84, 3º andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04552-000 (“AGE”),
observada a legislação societária vigente e as disposições do estatuto social da Companhia
(“Proposta”).
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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO AOS ACIONISTAS

Em 2019, o principal foco da Companhia foi reforçar a execução da estratégia de crescimento
sustentável, diferenciado e de proximidade com os clientes. Continuamos focados em
alavancar melhores resultados, mesmo em situação adversa. Apesar da redução no volume de
vendas, conseguimos, por meio de nossa estratégia de reposição de preços, alinhada à gestão
de custos e despesas, alcançar um aumento expressivo de 354,5% no Lucro Líquido, atingindo
R$37,6 milhões, ratificando nosso compromisso com a retomada da rentabilidade da
Companhia.
No acumulado de 2019, chegamos a R$583,5 milhões de Receita Líquida, um avanço de 1,2%
em comparação ao mesmo período de 2018. De igual modo, o CPV atingiu R$438,3 milhões
no ano, queda de 11,1% quando comparado ao mesmo período de 2018. O EBITDA Ajustado
totalizou R$92,5 milhões, aumento de 114,6% em relação à 2018. A margem EBITDA ajustada
do período ficou em 15,9% e 8,4 pontos percentuais acima, quando comparada ao mesmo
período de 2018.
O Resultado Líquido antes do Imposto de Renda foi de R$47,5 milhões no acumulado do ano,
comparado a R$15,3 milhões no mesmo período de 2018.
Os resultados de 2019 são reflexo das ações da Companhia, tanto na captura de melhores
preços e mix favorável de produtos, quanto na redução constante dos seus custos e despesas.
Por meio do Lean Manufacturing, a Companhia vem adequando sua capacidade de produção
e, consequentemente, otimizando os recursos utilizados e minimizando os custos fabris, o que
contribuiu a cada trimestre com a melhoria gradual nos resultados.
De acordo com o último levantamento de safra realizado pela CONAB em março de 2020, a
produção nacional de grãos na safra 2019/2020 está estimada em um recorde de 251,9
milhões de toneladas, graças ao aumento de área plantada (+2,4%) e da expectativa de maior
produtividade média. Caso confirmada, a produção de grãos da safra 2019/2020, será 4,1%
superior à safra anterior 2018/2019.
Após 6 meses de vigência do Plano Safra 2019/2020 (Julho de 2019 a Junho de 2020),
observamos que a tomada de recursos do PCA (Programa para Construção e Ampliação de
Armazéns) se demonstrou aquecida, com o rápido comprometimento de todo o valor disponível
de R$ 1,615 bilhões. Neste cenário, observa-se que os recursos disponibilizados não são
suficientes para a redução do expressivo déficit de armazenagem de grãos.
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Como a construção de unidades armazenadoras é um investimento de valores consideráveis
em ativo imobilizado, os financiamentos de longo prazo são primordiais para a estabilidade do
fluxo de caixa dos produtores, e a disponibilidade destas linhas de crédito está diretamente
conectada com a tomada de decisão de investimento dos clientes.
A Companhia acredita que ao somar a excelência técnica de nossos produtos à excelência no
serviço prestado, proporcionará uma experiência cada vez mais positiva e marcante aos
nossos clientes, parceiros e investidores. Com isso em 2019 realizamos 2 grandes eventos, o
primeiro PDEK – Programa de Desenvolvimento de Empreiteiras Kepler” conduzido pela
área de Implantação de Projetos, chamado “PDEK DAY 1”, quando recebemos as empresas
parceiras fornecedoras de serviços de montagem, clientes, empresas do segmento do
agronegócio e de tecnologia, que relataram seus cases de mudança. O segundo evento foi o
“Portas Abertas” que contou com a presença de clientes, parceiros e investidores, quando
proporcionamos um momento de ampliação dos conhecimentos sobre o agronegócio e análise
de mercado, com a palestra “Cenários do Agronegócio no Brasil e no Mundo”, apresentada por
consultoria especializada em Análise de Mercados1.
Em dezembro de 2019, houve alteração na composição acionária da Companhia. A Previ,
Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil, vendeu grande parte de sua
participação e a principal compradora foi a Tarpon Gestora de Recursos, que já era acionista
da Kepler Weber S/A e aumentou sua participação, tornando-se o maior acionista da
Companhia.
Assim, com um balanço sólido e um plano robusto de inovação em produtos e serviços, a
Kepler Weber está bem posicionada para se beneficiar de um maior crescimento do setor do
agronegócio no Brasil, consolidando sua liderança em soluções de pós-colheita e ainda se
estabelecer como um player relevante no mercado de equipamentos de movimentação de
granéis.

Piero Abbondi
Diretor Presidente e de RI
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A convocação para a Assembleia será publicada no Jornal Valor Econômico e no Diário
Oficial do Estado de São Paulo, nos dias 13 de março de 2020, 31 de março de 2020 e no dia
07 de abril de 2020. A convocação também foi encaminhada à Comissão de Valores
Mobiliários e à Bolsa de Valores de São Paulo, pelo Sistema IPE, ficando disponível no site da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e no site da Companhia
(http://ri.kepler.com.br).

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

1

Cogo Inteligência de Agronegócio
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no
dia 16 de abril de 2020, às 10h30min, na sede da Companhia, na Rua do Rocio, nº 84, 3º
andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1) Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos
Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em
31/12/2019.
2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2019 e a
distribuição de dividendos.
3) Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar
remuneração.
4) Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia
Geral Ordinária.
Na forma do Estatuto Social, os acionistas deverão apresentar comprovante de titularidade das
ações, expedido pela instituição depositária, com data posterior à publicação do primeiro
anúncio de convocação da Assembleia. O acionista pessoa física deverá apresentar seu
documento de identidade. O acionista que pretender ser representado por procurador deverá
depositar na Companhia o instrumento de mandato. O acionista pessoa jurídica deverá
encaminhar os documentos de representação, para conferência. O instrumento de mandato e
os documentos de representação deverão ser entregues na Companhia, nos termos da Lei, e
no prazo de até 24 horas antes da data da Assembleia.
Nos cinco dias úteis que antecederem à Assembleia, ficarão suspensos os serviços de
desdobramento, agrupamento e transferência de ações até o encerramento da Assembleia.
A Companhia adotará procedimento de voto à distância nos termos da ICVM 481/09. Para
participar da Assembleia por meio do boletim de voto à distância os acionistas devem enviar o
boletim de voto à distância diretamente à sede da Companhia, ou por seus respectivos agentes
de custódia, ou da instituição prestadora dos serviços de escrituração das ações. O boletim
está disponível nos mesmos sites abaixo indicados, onde disponibilizados os documentos e
propostas objeto da Assembleia.
Os documentos e propostas que serão objeto da Assembleia Geral Ordinária foram publicados
no jornal Valor Econômico na edição do dia 12 de março de 2020 e no jornal Diário Oficial do
Estado de São Paulo do dia 12 de março de 2020 e foram disponibilizados na CVM no dia
12/03/2020, estão acessíveis no site www.cvm.gov.br e no site da Companhia: ri.kepler.com.br.
Os demais documentos que serão objeto da Assembleia estão à disposição dos acionistas na
sede da Empresa.
São Paulo, 13 de março de 2020.

MARCELO GUIMARÃES LOPO LIMA
Presidente do Conselho de Administração
Kepler Weber S/A
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PROCEDIMENTOS E PRAZOS ANTES DA ASSEMBLEIA

Para participar da Assembleia o acionista poderá: (i) comparecer à Assembleia, que se
realizará na sede da Kepler Weber S/A, (ii) por Voto a Distância, ou (iii) Representação,
conforme o Parágrafo Primeiro do Artigo 126 da Lei 6.404/76.
3.1

PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL

Com antecedência de pelo menos 3 (três) dias úteis antes da data que pretender
entregar à Companhia, o acionista deve requerer à(s) instituição(ões) competente(s) em que
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tiver registrado sua participação acionária o(s) documento(s) demonstrador(es) da titularidade
de ações que pretende utilizar para exercer voto na Assembleia Geral Ordinária. O acionista
deve especificar no requerimento que fizer à instituição(ões) o interesse que o faz requerer a
comprovação.
3.2

REPRESENTAÇÃO OU PROCURAÇÃO

Com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da Assembleia deverão ser entregues
na sede da Companhia a procuração (caso o acionista pretender se fazer representar por
procurador na Assembleia) e os documentos de representação do acionista pessoa jurídica.
O prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes da Assembleia Geral Ordinária se encerra às
10h30min do dia 15 de abril de 2020.
O endereço para remessa de documentos por correio é Rua do Rocio, nº 84, 3º andar,
Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04.552-000, aos cuidados do Diretor Presidente e de
Relações com Investidores, Sr. Piero Abbondi, Sra. Karine Olczevski ou Sra. Sandra Firmino
Vieira. É da responsabilidade do acionista fazer com que os documentos cheguem à
Companhia na forma e nos prazos previstos no Edital de Convocação e na Lei 6.404/76.
3.3

VOTO A DISTÂNCIA

Conforme disposições da Instrução CVM nº 481/09 e nº 561/15, os acionistas da
Companhia poderão exercer o voto em Assembleias por meio de voto a distância, a ser
formalizado por um documento eletrônico denominado “Boletim de Voto a Distância” (Boletim),
que está disponibilizado no site da Companhia (http://kepler.riweb.com.br).
No voto a distância, utilizando o Boletim:
(i) O acionista poderá optar por exercer o direito de voto a distância por prestadores de
serviço. Neste caso, deverá fazê-lo por uma das opções:
a) Acionistas com posição acionária em livro escritural: podem exercer o voto à
distância por intermédio do escriturador. As instruções de voto deverão ser
realizadas através do site Itaú Assembleia Digital. Para votar pelo site é necessário
realizar um cadastro e possuir um certificado digital. Informações sobre o cadastro
e passo a passo para emissão do certificado digital estão descritas no site:
http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/.
b) Acionistas com posição acionária em instituição custodiante/corretora: deverão
verificar os procedimentos para votar com a instituição custodiante da ação.
c) Acionistas com ações custodiadas em mais de uma instituição: (exemplo: parte
da posição está custodiada nos livros do escriturador e outra parte com um
custodiante, ou ações estão custodiadas em mais de uma instituição custodiante):
basta enviar a instrução de voto para apenas uma instituição, o voto será sempre
considerado pela quantidade total de ações do acionista.
(ii) O acionista poderá optar por exercer o direito de voto a distância enviando o
Boletim diretamente à Companhia. Neste caso, deverá imprimir, preencher, assinar
e enviar para a sede da Companhia o seu voto. O endereço da Companhia é: Rua
do Rocio, nº 84, 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04.552-000.
Juntamente com o Boletim, enviar cópia autenticada de: (a) Documento de
Identidade com foto do acionista e de seu representante legal, se for o caso, em se
tratando de pessoa física; (b) Estatuto ou Contrato Social atualizado e os
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documentos societários que comprovem a representação legal do acionista; e
documento de identidade com foto do(s) representante(s) legal(is), em se tratando
de pessoa jurídica; (c) para fundos de investimento: Último regulamento
consolidado do fundo; estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor,
conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários
que comprovem os poderes de representação; e documento de identidade com foto
do representante legal.
Segundo o Art. 21-B da ICVM 481/09, o Boletim será recebido até 7 (sete) dias antes da
assembleia. Os Boletins recebidos após a data estabelecida serão desconsiderados pela
Companhia e, nos termos do Art. 21-U, a Companhia comunicará ao Acionista, em até 3 (três)
dias do recebimento do Boletim, se os documentos recebidos são suficientes ou não para que
o voto seja considerado válido. Não serão exigidos reconhecimento de firma, notarização ou
consularização.
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PROCEDIMENTOS E PRAZOS NA ASSEMBLEIA
Todos os presentes que assinarem o Livro de Presenças deverão apresentar:

1) O documento que demonstre a titularidade das ações, expedido com data posterior a
13 de março de 2020 (data da publicação do primeiro anúncio de convocação), emitido pela
instituição depositária, ou, para os acionistas participantes da custódia fungível de ações, o
extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.
2) O documento de identificação pessoal.
O acionista pessoa jurídica deverá apresentar o original ou cópia autenticada dos
documentos societários que identifiquem a forma e adequação da sua representação (o
Estatuto Social ou o Contrato Social, ou certidão emitida pela Junta Comercial identificando
o(s) administrador(es)). Sugere-se portar o ato societário de eleição dos administradores
daqueles que figurarem como outorgante no instrumento de procuração que for utilizado pelo
representante, para participar e votar na Assembleia.
O administrador ou gestor de Fundo de Investimento deverá apresentar documento de
identificação do representante legal do Administrador do Fundo de Investimento (ou do gestor,
se for o caso), acompanhado de cópia do último Regulamento do Fundo e do Estatuto ou
Contrato Social de seu Administrador (ou do gestor, conforme o caso), juntamente com a ata
de eleição do representante legal.
O procurador de acionista deverá apresentar o original da procuração acompanhado
dos documentos referidos nos itens anteriores relativos ao acionista que estiver a representar.
Se advogado apresentará o seu documento de identificação profissional. Se não advogado,
deverá comprovar a condição de acionista, apresentando o comprovante de titularidade de
ações da Companhia.
O procurador de acionista deverá ter sido constituído há menos de um ano.
É recomendável o reconhecimento da firma do Outorgante, por Tabelião. A procuração
outorgada no exterior deverá ser notarizada por Tabelião Público habilitado e traduzida para o
Português por tradutor juramentado. Ausente o reconhecimento da firma em procuração
outorgada por acionista brasileiro, deverá estar preservada a capacidade de atestar os
requisitos do artigo 126 da Lei 6.404/76 (data da outorga e qualificação). Os termos da
procuração são de livre escolha do acionista que a outorgar. O presente manual traz, no final,
uma sugestão de modelo de tal instrumento, com a identificação do voto a ser proferido.
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O acionista que comparecer às Assembleias munido dos documentos exigidos
participará e votará, ainda que tenha deixado de depositá-los previamente.
Para qualquer esclarecimento, o acionista poderá contatar a área de Relações com
Investidores – Sandra Firmino Vieira, por meio do telefone (+55) 11-4873-0302, ou pelos
endereços eletrônicos (e-mails) sandra.vieira@kepler.com.br e ri.kepler@kepler.com.br.
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INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA

A assinatura do Livro de Presenças identificará o acionista apto a formar quorum, votar
e ser votado, indicar candidato, ou exercer outros direitos previstos em Lei ou no Estatuto
Social.
A Administração da Companhia analisará as situações excepcionais, sempre com o objetivo de
acolher a participação do acionista presente.
Caberá à Administração da Companhia verificar os Votos à Distância e as assinaturas no Livro
de Presenças, de modo a verificar se há quorum suficiente para a instalação da Assembleia.
A Assembleia Geral Ordinária será declarada instalada, em primeira convocação, com a
presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com
direito a voto.
O Presidente e o Secretário, acionistas ou não, serão eleitos pelo voto dos acionistas titulares
de ações ordinárias. Verificado o quorum, o Presidente declarará instalada a Assembleia. Caso
não instalada por falta de quorum, a Companhia publicará edital de segunda convocação,
quando será instalada a Assembleia com qualquer número de acionistas presentes.
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VOTO NA ASSEMBLEIA

Todas as deliberações da Assembleia serão tomadas pela maioria de votos, não se
computando os votos em branco (art. 129 da Lei 6.404/76) , ressalvadas as exceções previstas
em lei. Cada ação ordinária dá o direito de exercer um voto em cada matéria da Ordem do Dia.
No caso da procuração identificar o voto a ser proferido, o Presidente da Assembleia não
acolherá voto diverso daquele constante do instrumento de procuração.
O(s) acionista(s) que votarem no procedimento de eleição em separado (para eleição de
membro do Conselho Fiscal) não poderá(ão) utilizar as mesmas ações para votar em outro
candidato, para o mesmo cargo, nesta mesma Assembleia Geral, nem por voto direto - ou
ordinário.
7

INDICAÇÃO DE CANDIDATO PARA A ELEIÇÃO

O Presidente da Assembleia receberá a identificação dos candidatos, a qual deverá ser
acompanhada dos seguintes documentos, exceto para os candidatos à reeleição, cujos
documentos já se encontram arquivados na sede da Companhia:
a) Diploma em curso superior universitário, ou comprovação de ter exercido, pelo prazo mínimo
de 3 (três) anos, cargo de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal;
b) Currículo que informe a qualificação completa, preferencialmente, portanto não obrigatório,
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acompanhado de 3 (três) cópias autenticadas da Carteira de Identidade, pois é o documento
exigido pelo Registro do Comércio para arquivamento da Ata da Assembleia Geral;
c) Declaração assinada de que:
c.1) Não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação,
peita, suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade,
ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem
está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de
Valores Mobiliários que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia
aberta.
c.2) Atende ao requisito de reputação ilibada.
c.3) Não tem interesse conflitante, nem ocupa cargo em sociedade concorrente com a Kepler
Weber S/A ou sua controlada Kepler Weber Industrial S/A.
c.4) Não é membro de órgãos de administração nem empregado da Companhia ou de
sociedade controlada ou do mesmo grupo, nem possui cônjuge ou parente, até terceiro grau,
no cargo de Administrador da Companhia.
Todos aqueles que forem indicados para receber votos na eleição para o Conselho Fiscal
deverão comprovar o cumprimento dos requisitos legais, antes de iniciar o processo de votação
na Assembleia.
Os acionistas minoritários terão direito de identificar o seu candidato ao Conselho Fiscal na
forma do art. 161 da Lei 6.404/76.
Aqueles candidatos que forem reconhecidos como cumpridores dos requisitos legais
serão declarados pelo Presidente da Assembleia como aptos a receber votação.
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DOCUMENTOS PARA CONSULTA

Todos os documentos relativos aos assuntos propostos, a serem submetidos à
Assembleia Geal da Companhia a ser realizada em 16 de abril de 2020, incluindo, mas sem
limitação, o presente Manual, estão disponíveis à consulta de V.Sas. nas páginas eletrônicas
da Companhia (http://ri.kepler.com.br/), da B3 e da CVM, na rede mundial de computadores
(internet).
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MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1) Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório
dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e destinação do resultado,
relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019.
As contas que serão objeto da Assembleia Geral Ordinária estão relacionadas com o exercício
social iniciado em 01/01/2019 e encerrado em 31/12/2019. As movimentações incorridas
durante o exercício estão no Relatório da Administração e nas Demonstrações Financeiras.
O Relatório da Administração traz as informações sobre o cenário onde estão inseridos os
negócios e a atuação da Companhia e sua controlada Kepler Weber Industrial S/A. A
mensagem da Administração na abertura do presente Manual resume o desempenho
operacional alcançado.
As Demonstrações Financeiras expressam a situação econômica e financeira da Companhia,
as mutações patrimoniais ocorridas e o resultado do exercício, apresentados através do
balanço patrimonial, das demonstrações dos fluxos de caixa, demonstrações do resultado do
exercício, demonstrações das mutações do patrimônio líquido e demonstrações do valor
adicionado. As Demonstrações Financeiras trazem como parte indissociável as Notas
Explicativas, elaboradas pela Administração para auxiliar a análise e entendimento.
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As Demonstrações Financeiras foram auditadas e obtiveram parecer sem ressalvas e sem nota
de ênfase pela KPMG Auditores, que exerce os trabalhos de Auditoria Externa da Companhia e
de sua controlada. Pelo menos um representante da Auditoria Externa estará presente à
Assembleia Geral Ordinária para atender aos Acionistas que desejarem informações
complementares.
As Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração foram aprovados por
unanimidade, pelo Conselho de Administração e também foram apreciados pelo Conselho
Fiscal da Companhia, de funcionamento permanente há mais de cinco anos. Todos os
membros do Conselho Fiscal assinaram o parecer dirigido à Assembleia Geral dos Acionistas,
propondo a aprovação, na íntegra. O Conselho Fiscal estará representado por seu Presidente
na Assembleia Geral Ordinária para atender aos Acionistas que desejarem informação
complementar.
A obtenção de todas as manifestações antes referidas demonstra aos acionistas a relação de
conformidade das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração com as práticas
contábeis estabelecidas na Lei 6.404/76 e nas normas complementares emitidas pela
Comissão de Valores Mobiliários.
O Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal compuseram a
publicação das Demonstrações Financeiras da Companhia.
Os documentos aqui referidos foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e
Valor Econômico, na edição do dia 13 de março de 2020 e também foram transmitidos à
Comissão de Valores Mobiliários e à Bolsa de Valores de São Paulo, pelo Sistema IPE, em 12
de março de 2020, a partir de quando ficaram disponíveis no site da Comissão de Valores
Mobiliários (www.cvm.gov.br), no site da Companhia (http://ri.kepler.com.br), e na sede da
Kepler Weber S/A.
A Administração da Companhia recomenda a seus Acionistas que examinem detidamente os
documentos colocados a sua disposição, a fim de deliberarem na Assembleia Geral Ordinária.
Após a publicação, não houve evento subsequente nem qualquer alteração dos documentos
que serão apreciados pela Assembleia Geral.
A proposta de destinação dos resultados, a ser deliberada em Assembleia Geral Ordinária, é a
seguinte: do montante do lucro líquido do exercício de 2019, de R$ 37.571.866,88 (trinta e
sete milhões, quinhentos e setenta e um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito
centavos), destinar primeiramente R$ 1.878.593,34 (um milhão, oitocentos e setenta e oito mil,
quinhentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos) para a reserva legal (conforme
artigo 25, parágrafo 1º, alínea a, do Estatuto Social da Kepler Weber S/A). Após os ajustes de
avaliação patrimonial no montante de R$ 2.884.323,63 (dois milhões, oitocentos e oitenta e
quatro mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos) e dos ajustes da reversão
da reserva de stock options no montante de R$ 1.756.763,65 (um milhão, setecentos e
cinquenta e seis mil, setecentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), chegouse ao lucro líquido ajustado de R$ 40.334.360,82 (quarenta milhões, trezentos e trinta e quatro
mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos), servindo este de base para a
constituição das reservas estatutárias e dividendos. Do lucro líquido à disposição da
Assembleia Geral, o montante de R$ 10.083.590,20 (dez milhões, oitenta e três mil,
quinhentos e noventa reais e vinte centavos) destina-se para a reserva estatutária para
investimento e capital de giro, conforme artigo 25, parágrafo 1º, letra c, do Estatuto Social da
Kepler Weber S/A. O montante total destinado de R$ 10.388.079,89 (dez milhões, trezentos e
oitenta e oito mil, setenta e nove reais e oitenta e nove centavos) para dividendos aos
acionistas é composto de R$ 10.083.590,20 (dez milhões, oitenta e três mil, quinhentos e
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noventa reais e vinte centavos) de dividendo mínimo obrigatório, acrescido de R$ 304.489,69
(trezentos e quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos), que
se refere ao imposto de renda retido na fonte dos juros sobre capital próprio e representa R$
0,3948 por ação, deduzidos os juros sobre capital próprio de R$ 0,1520, pagos em 27 de
dezembro de 2019, totalizando à pagar o montante de R$ 6.388.079,77 (seis milhões,
trezentos e oitenta e oito mil, setenta e nove reais e setenta e sete centavos), que representa
R$ 0,2428 por ação e será pago dentro do exercício de 2020. O dividendo adicional é de R$
9.931.345,36 (nove milhões, novecentos e trinta e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e
trinta e seis centavos), representa R$ 0,3774 por ação, e a proposta é destiná-lo para ampliar a
reserva estatutária para investimentos e capital de giro. Assim, a proposta é que a Assembleia
destine ainda o saldo remanescente de R$ 9.931.345,37 (nove milhões, novecentos e trinta e
um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos) para ampliar a reserva
estatuária para investimentos e capital de giro, totalizando R$ 29.946.280,93 (vinte e nove
milhões, novecentos e quarenta e seis mil, duzentos e oitenta reais e noventa e três centavos)
no exercício.
2) Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar
remuneração.
O Conselho Fiscal é de funcionamento permanente. O Estatuto Social não atribui nenhuma
outra função, competência ou prerrogativa ao órgão ou seus membros que não as previstas na
Lei 6.404/76.
O capital social está representado somente por ações ordinárias, e o Conselho Fiscal será
composto por, no mínimo, 3 (três) membros titulares, e suplentes em igual número, acionistas
ou não.
Não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal, além das pessoas enumeradas nos parágrafos
do art. 147 da Lei 6.404/76, membros de órgãos de administração e empregados da
Companhia ou de sociedade controlada ou do mesmo grupo, e o cônjuge ou parente, até
terceiro grau, de Administrador da Companhia.
O Presidente da Assembleia receberá a identificação de cada candidato, a qual deverá ser
acompanhada, se possível, dos seguintes documentos, exceto para os candidatos a reeleição,
cujos documentos já se encontram arquivados na Companhia:
a) Diploma em curso superior universitário, ou comprovação de ter exercido, pelo prazo
mínimo de 3 (três) anos, cargo de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal;
b) Currículo que informe a qualificação completa, preferencialmente, portanto não
obrigatório, acompanhado de 3 (três) cópias autenticadas da Carteira de Identidade,
pois é documento exigido pelo Registro do Comércio para arquivamento da Ata da
Assembleia Geral;
c) Declaração assinada de que:
i.
Não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de
prevariação, peita, suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a
fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem está condenado a pena de
suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores
Mobiliários que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia
aberta.
ii.
Atende ao requisito de reputação ilibada.
iii.
Não tem interesse conflitante, nem ocupa cargo em sociedade concorrente com
a Kepler Weber S/A ou sua controlada Kepler Weber Industrial S/A.
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iv.

Não é membro de órgãos de administração nem empregado da Companhia ou
de sociedade controlada ou do mesmo grupo, nem cônjugue ou parente, até
terceiro grau, de Administrador da Companhia.

Todos aqueles que forem indicados para receber votos na eleição para o Conselho Fiscal
deverão comprovar o cumprimento dos requisitos legais, antes de iniciar o processo de votação
na Assembleia.
Os acionistas minoritários terão direito de identificar o(s) seu(s) candidato(s), na forma do art.
161 da Lei 6.404/76.
Aqueles candidatos reconhecidos como cumpridores dos requisitos legais serão declarados
pelo Presidente da Assembleia como aptos a receber votação.
Os titulares de ações ordinárias enquadrados no conceito de acionistas minoritários (não
controladores), desde que representem, em conjunto, 10% (dez por cento) ou mais das ações
com direito a voto, terão direito de eleger, em votação em separado, um membro e respectivo
suplente. Na Assembleia que será realizada no dia 16 de abril de 2020 esse percentual
representa a titularidade de pelo menos 2.631.197 ações ordinárias.
Independentemente de haver mais candidatos que vagas a serem preenchidas, o critério de
eleição será o da maioria, conforme previsto no artigo 129 da Lei 6.404/76, não se computando
os votos em branco ou as abstenções.
A eleição dar-se-á pelos votos direcionados a cada um dos candidatos e seu respectivo
suplente.
A proposta de remuneração que será encaminhada à deliberação da Assembleia é de que a
remuneração do Conselho Fiscal seja estabelecida de acordo com o parágrafo terceiro do
artigo 162 da Lei 6.404/76 (não será inferior, para cada membro em exercício, a 10% (dez por
cento) do que, em média, for atribuído a cada diretor da Companhia, não computados
benefícios e qualquer outra remuneração vinculada a desempenho).
Caso não estejam presentes acionistas titulares de ações que permitam a eleição em
separado, os cargos serão preenchidos pelo voto da maioria absoluta dos acionistas presentes
na Assembleia.
A Tarpon Gestora de Recursos S.A, gestora dos Fundos Bluefin II FIP – Multiestratégia, Siros
Fia – IE, FFB 1 FIA, FIA Tarpon CFJ, Longfield Road Investments, LP, Tarpon CSHG Master
FIA, Tarpon GT Master FIA, Tarpon Institucional FIA, Wahoo FIA, TP Partners Fund II, LLC, TP
Partners Public Equities, LP, e BB Banco de Investimento S/A informaram que indicarão os
seguintes nomes para o Conselho Fiscal:
Conselheiro Fiscal Titular
Guilherme Garcia de Avila
Marcio Ferraro

Conselheiro Fiscal Suplente
Paulo Henrique Altero Merotti
Sandro Roberto de Melo

Os acionistas Banclass Fundo de Investimentos em Ações, Fernando Francisco Brochado
Heller, Deise Duprat Vilela Heller e Kielce Gestão de Ativos Ltda ME informaram que indicarão
os seguintes nomes para o Conselho Fiscal:
Conselheiro Fiscal Titular
Manoel Eduardo Lima Lopes

Conselheira Fiscal Suplente
Gracielle Beltrami Hummel Bulhões Garcia
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5) Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima
Assembleia Geral Ordinária.
A proposição é de que na Assembleia Geral Ordinária do dia 16 de abril de 2020 seja aprovada
uma verba global de R$ 4.934.888,81 (quatro milhões, novecentos e trinta e quatro mil,
oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos). A Companhia, assim como no ano
anterior, considerou a remuneração global do Grupo Kepler Weber, incluindo no cálculo todos
os diretores do Grupo e não somente os diretores da Kepler Weber S/A. Essa verba será
distribuída pelo Conselho de Administração, na forma prevista no Estatuto Social.

REMUNERAÇÃO

Ano 2020
Proposta em R$

Diretoria
Fixa
Variável
Benefícios diretos e indiretos
Conselho de Administração

TOTAL

2.302.353,02
1.331.522,50
191.325,51
1.109.687,78

4.934.888,81
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MODELO DE PROCURAÇÃO

[ NOME ACIONISTA
], [ QUALIFICAÇÃO ] (“Outorgante”), titular de ações ordinárias de
emissão da Companhia nas quantidades a seguir descritas,
AÇÕES ORDINÁRIAS,
nomeia e constitui como seu procurador o Sr. [ NOME ], [ NACIONALIDADE ], [ ESTADO
CIVIL ], [ PROFISSÃO ], com Carteira de Identidade RG nº [
], inscrito no CPF sob o nº
[
], residente e domiciliado na cidade de [
], Estado de [
], na Rua [
], nº
[
], para representar o(a) Outorgante, na qualidade de acionista da Companhia KEPLER
WEBER S/A, na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 16 de abril
de 2020, às 10h30min, na sede da Companhia localizada na Rua do Rocio, nº 84, 3º andar,
São Paulo, SP, CEP: 04.552-000, podendo examinar, discutir e votar em conformidade com as
orientações estabelecidas abaixo, acerca das seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:
1. Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos
Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício encerrado
em 31/12/2019.
FAVOR

CONTRA

ABSTER-SE

2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2019 e a
distribuição de dividendos.
FAVOR

CONTRA

ABSTER-SE

3. Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar
remuneração, indicando:
4.1) indicar candidato para Conselheiro Titular:
SIM

NÃO

ABSTER-SE

Identificar nome e qualificação do candidato indicado:
Para o Conselho Fiscal ................................................................
4.2) indicar candidato para Conselheiro Suplente:
SIM

NÃO

ABSTER-SE

Identificar nome e qualificação do candidato indicado:
Para o Conselho Fiscal ................................................................
5. Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima
Assembleia Geral Ordinária.
FAVOR

CONTRA

ABSTER-SE
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