Política de Negociação de Valores Mobiliários
de Emissão da Kepler Weber S/A
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1. Introdução e Objetivo
A Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Kepler Weber S/A
(“Companhia” ou “Kepler Weber”), aprovada por seu Conselho de Administração em
reunião realizada no dia 14 de fevereiro de 2014 (“Política de Negociação”), objetiva
estabelecer regras, procedimentos e diretrizes a serem observados por aqueles que
venham ou possam vir a ter acesso a Informações Privilegiadas, visando assegurar
a observância de práticas de boa conduta e preservar a adequada transparência e o
tratamento equitativo na negociação de valores mobiliários de emissão da
Companhia ou realizar operações que tenham como substrato esses valores
mobiliários (“Valores Mobiliários”), nos termos da Instrução CVM n° 358 de 3 de
janeiro de 2002 (“Instrução CVM n.º 358/02”), e das políticas internas da própria
Kepler Weber S/A.
2. Pessoas Sujeitas à Política de Negociação
Sujeitam-se às normas e procedimentos desta Política de Negociação (i) os
acionistas controladores, diretos ou indiretos e/ou participantes de Acordo de
Acionistas, (ii) membros do Conselho de Administração, (iii) membros do Comitê
Executivo, (iv) membros do Conselho Fiscal e (v) membros de órgãos com funções
técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária, bem como os (vi)
diretores executivos, (vii) gerentes e (viii) empregados que, em razão do cargo e
posição que ocupam na Companhia, suas controladas ou coligadas, têm acesso a
informações relevantes, bem como (ix) aquelas pessoas que tenham relação
comercial, profissional ou de confiança com a Companhia, e que em razão disso,
venham a ter acesso a informações relevantes, as quais aderirão, formalmente, à
Política de Negociação, assinando Termo de Adesão, cujo modelo em anexo
(“Pessoa Vinculada”), que será mantido na sede da Companhia e estará à
disposição da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
Além dessas pessoas, toda e qualquer pessoa que venha a ter informações sobre
atos ou fatos relevantes ainda não divulgados pela Companhia, deverá aderir a
presente política e estará sujeita às normas e procedimentos desta Política de
Negociação.
Os termos e condições da presente Política de Negociação aplicam-se às
negociações com Valores Mobiliários realizadas diretamente por Pessoas
Vinculadas e por pessoas de seu relacionamento, especialmente cônjuge,
companheiro, ascendente, descendente e parentes colaterais até o segundo grau,
bem como sociedades controladas por tais Pessoas Vinculadas.
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As restrições previstas nesta Política de Negociação não se aplicam às negociações
realizadas por fundos e clubes de investimento de que sejam cotistas as Pessoas
Vinculadas, desde que: (i) os fundos e clubes de investimento não sejam exclusivos;
e (ii) as Pessoas Vinculadas não tenham influência nas decisões de negociação do
administrador de tais fundos e clubes de investimento.

3. Administração da Política
O Diretor de Relações com Investidores será o responsável pela execução,
acompanhamento e administração geral da Política de Negociação, e por toda a
comunicação entre a Companhia e a CVM e Bolsas de Valores, bem como entre a
Companhia e o mercado, investidores e analistas.
As dúvidas relacionadas a presente Política de Negociação, interpretação de normas
aplicáveis e/ou sobre a possibilidade ou não de serem realizadas determinadas
negociações com valores mobiliários de emissão da Companhia e aqui não
previstas, deverão ser esclarecidas junto ao Diretor de Relações com Investidores.
As Pessoas Sujeitas a esta Política de Negociação devem abster-se de negociar os
Valores Mobiliários de emissão da Companhia em todos os períodos em que o
Diretor de Relações com Investidores haja determinado a proibição de negociação, o
que ocorrerá mediante comunicação formal, por escrito, enviada por mensagem
eletrônica (e-mail), para o endereço indicado por cada uma das pessoas. O Diretor
de Relações com Investidores não está obrigado a fundamentar a decisão de
determinar o Período de Bloqueio, que será tratado confidencialmente pelos seus
destinatários.
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4. Vedação à Negociação
Exceto nos casos previstos no item 5 abaixo, as Pessoas Vinculadas não poderão
negociar seus Valores Mobiliários antes da divulgação de qualquer Informação
Relevante (ato ou fato relevante) bem como, nos seguintes casos:
(i)

Sempre que estiver em curso a aquisição ou a alienação de Valores
Mobiliários pela própria Companhia ou por qualquer Sociedade
Controlada ou outra sociedade sob controle comum.

(ii)

Quando existir a intenção de promover a transferência de controle
acionário, incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou
reorganização societária da Companhia; e

(iii)

No período de 15 (quinze) dias anterior à divulgação das Informações
Trimestrais da Companhia (ITR) e das Informações Anuais da
Companhia e demonstrações financeiras da Companhia (DFP),
cabendo ao Diretor de Relações com Investidores informar, através de
mensagem eletrônica (e-mail), antecipadamente, às Pessoas
Vinculadas as datas previstas para a divulgação dessas informações.

A vedação à negociação prevista no caput e nos subitens (i), (ii) e (iii) acima também
se aplica à Companhia e por ela deverá ser observada.
As vedações para negociação com Valores Mobiliários devem ser observadas pelas
Pessoas Vinculadas até a divulgação do Fato Relevante ao público. No entanto, tais
vedações serão mantidas, mesmo após a divulgação do Fato Relevante, na hipótese
em que eventuais negociações com Valores Mobiliários pelas Pessoas Vinculadas
possam interferir, em prejuízo da Kepler Weber ou de seus acionistas, com o ato ou
fato associado ao Fato Relevante. Em tal hipótese, o Diretor de Relações com
Investidores divulgará comunicado às Pessoas Vinculadas informando sobre a
proibição de negociação com Valores Mobiliários de emissão da Kepler Weber.
As Pessoas Vinculadas também são proibidas de negociar com Valores Mobiliários
da Kepler Weber caso estejam cientes da existência de informação relevante de
qualquer outra empresa ainda não divulgada com potencialidade de interferir na
cotação dos valores mobiliários da Kepler Weber. Incluem-se nesta hipótese
subsidiárias da Kepler Weber, suas controladas ou coligadas, competidores,
concorrentes, fornecedores e clientes da Kepler Weber.
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As Pessoas Vinculadas que se afastarem de cargos na administração ou gestão da
Kepler Weber anteriormente à divulgação de Fatos Relevantes originados durante
seu período de gestão não poderão negociar com Valores Mobiliários de emissão da
Kepler Weber até: (a) o encerramento do prazo de 06 (seis) meses contado da data
de seu afastamento; ou (b) a divulgação ao público do Fato Relevante.
As Pessoas Vinculadas deverão se assegurar de que pessoas com quem
mantenham relação comercial, profissional ou de confiança não negociem Valores
Mobiliários quando tiverem acesso a Informações Privilegiadas. Para tanto, as
Pessoas Vinculadas envidarão seus melhores esforços para que todos que acessem
Informações Privilegiadas firmem os competentes Termos de Adesão à Política de
Negociação.

5. Exceções à Vedação à Negociação
Em conformidade com o disposto no artigo 13, §6º e §7º, da Instrução CVM nº
358/02, não se aplicam as vedações à negociação previstas no item 4 acima:
(i)

Às operações com ações em tesouraria, através de negociação
privada, vinculadas ao exercício de opção de compra, de acordo com
plano de outorga de opção de compra de ações aprovado em
Assembleia Geral da Companhia e as eventuais recompras pela
Companhia, também através de negociação privada, dessas ações;

(ii)

Às operações realizadas, através de negociação privada, com ações
de emissão da Companhia, que sejam detidas por sociedades
controladas, sempre que tais operações estejam vinculadas ao
exercício de opção de compra, de acordo com plano de outorga de
opção de compra de ações aprovado em Assembleia Geral da
Companhia; e

(iii)

À própria Companhia e às Pessoas Vinculadas, a partir da data de
assinatura do Termo de Adesão, quando realizarem operações de
acordo com esta Política de Negociação.
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6. Plano Individual de Negociação
Desde que observada estritamente a restrição/vedação de negociar Valores
Mobiliários da Companhia nos períodos de 15 (quinze) dias que antecederem à
divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP), as Pessoas Sujeitas
poderão elaborar um Programa Individual de Negociação (anexo II), no qual estará
designado seu compromisso de, com recursos próprios, comprar valores mobiliários
ou de vender valores mobiliários de sua titularidade. Tal Programa deverá ser
executado, independentemente da existência de Atos ou Fatos Relevantes não
divulgados.
O Programa Individual de Negociação deverá estar arquivado na Companhia 30
(trinta) dias antes da primeira negociação nele prevista e deverá contemplar:
(i)

A natureza das operações programadas, se de compra ou de venda;

(ii)

O volume de recursos que o participante pretenda investir ou
desinvestir ou, o número de valores mobiliários que busca comprar ou
vender, bem como as respectivas datas das negociações;

(iii)

O prazo de vigência, que não poderá ser inferior a 12 (doze) meses;

(iv)

A identificação da corretora de valores que intermediará as
negociações;

(v)

A identificação das Pessoas Vinculadas;

(vi)

O compromisso irrevogável e irretratável do participante, salvo por
motivos de força maior e devidamente justificado, de realizar as
operações de compra ou venda previamente estabelecidos, nas datas
nele previstas; e

(vii)

No caso de investimento, o compromisso de não vender os valores
mobiliários adquiridos com base no Programa, antes de decorridos 6
(seis) meses da data da compra.
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(viii)

No prazo de 5 (cinco) dias após o término do mês em que se verificar a
compra ou venda dos valores mobiliários, prestar as informações à
Companhia.

O Programa não poderá ser implementado na pendência de Ato ou Fato Relevante
de que tenha conhecimento o interessado, tampouco durante os 15 (quinze) dias
que antecederem a divulgação dos formulários ITR e DFP.
Enquanto vigorar um de programa investimento (compra), não será permitido
estabelecer um programa de desinvestimento (venda) e vice-versa.
O Diretor de Relações com Investidores poderá recusar o arquivamento na
Companhia do Programa Individual de Negociação que esteja em desacordo com
esta Política ou com a legislação em vigor e, quando requerido, deverá dar
conhecimento à CVM e a Bolsas de Valores, dos Programas Individuais de
Negociação arquivados na Companhia.

7. Infrações e Sanções
Quaisquer violações ao disposto nesta Política pelas Pessoas Sujeitas deverão ser
comunicadas imediatamente ao Diretor de Relações com Investidores da
Companhia.
A infração aos termos estipulado nesta Política de Negociação pode configurar
infração grave para os fins previstos no § 3º do artigo 11 da Lei 6.385/76. Ademais a
utilização de informação acerca de Ato ou Fato Relevante ainda não divulgado pode
ser tipificada como crime, sujeito à pena de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e
multa, nos termos do Artigo 27-D da Lei 6.385/76.
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8. Disposições Gerais
Esta Política de Negociação foi aprovada pelo Conselho de Administração, em
reunião realizada em 14 de fevereiro de 2014, e qualquer alteração ou revisão
deverá ser submetida ao Conselho de Administração da Companhia e comunicada à
CVM à Bolsa de Valores.
Esta Política de Negociação deverá ser observada a partir da data de sua
aprovação, conforme previsto no item 1 acima.
A presente Política de Negociação encontra-se disponível na CVM, acessível no site
www.cvm.gov.br, no site da Companhia: www.kepler.com.br/ri, e na sede da
Companhia.
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Anexo I

Modelo de Termo de Adesão à Política de Negociação

Eu, [nome e qualificação], [função], e-mail: [endereço eletrônico], por meio do presente
instrumento e na melhor forma de direito, DECLARO ter recebido, nesta data, cópia do
inteiro teor da Política de Negociação de Valores Mobiliários de emissão da Kepler Weber
S/A, aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de fevereiro de
2014, e comprometo-me a observar integralmente as regras e procedimentos constantes
na referida Política de Negociação.
Comunicarei à Kepler Weber S/A imediatamente caso, a partir desta data, a qualquer
tempo e enquanto estiver no exercício deste cargo ou possuir qualquer ligação com a
Companhia, houver qualquer alteração nas condições ora declaradas, inclusive mudança
de endereço eletrônico (e-mail)”.
O declarante firma o presente Termo de Adesão em 02 vias de igual teor e forma.

São Paulo, SP, ____ de ________________ de 2014.

_____________________________________________
Nome:
RG:

Anexo II
Modelo do Plano Individual de Negociação
À
Kepler Weber S/A
At.: Diretor de Relações com Investidores
Programa Individual de Negociação com Valores Mobiliários da
Kepler Weber S/A
Por meio deste Programa Individual de Negociação, nos termos da Política de Negociação
de Valores Mobiliários da Kepler Weber S/A, manifesto meu compromisso de investir ou
desinvestir com Valores Mobiliários da Companhia, observando o disposto na legislação e
regulamentação aplicáveis, na referida Política de Negociação e, ainda, as seguintes
condições:
Natureza das
( )
( ) Investimento/Compra
Operações:
Desinvestimento/Venda
Identificação da Pessoa
Vinculada (Nome
Completo, CPF e RG):
Corretora de valores
intermediária:
Prazo de validade do
programa (não inferior a
12 meses):
Quantidades de valores
mobiliários a serem
negociados ou valores
monetários envolvidos e
respectivas datas:
Outras informações
relevantes:
Ao firmar este Programa, manifesto meu compromisso de:
(a) Cumprir o estabelecido neste Programa, de forma irrevogável e irretratável, salvo
motivo de força maior, devidamente justificado;
(b) Observar o disposto na Instrução CVM 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada;
(d) No caso de investimento, não vender os Valores Mobiliários adquiridos na forma deste
Programa, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses a contar de sua compra, salvo motivos de
força maior; e,
(e) No prazo de 5 (cinco) dias após o término do mês em que se verificar a compra ou
venda dos valores mobiliários, prestar as informações à Companhia.
São Paulo, [dia] de [mês] de [ano].
[inserir nome e assinatura]

