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Informações referentes à eleição dos membros do Conselho Fiscal (Instrução
CVM 480 - Item 12.5 a 12.10)

12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor,
indicar, em forma de tabela:
a.

nome Marcio Ferraro

b.

data de nascimento 08/07/1970

c.

profissão Bancário

d.

CPF ou número do passaporte 831.699.547-68

e.

cargo eletivo ocupado Conselho Fiscal (Efetivo)

f.

data de eleição 26/03/2018

g.

data da posse -

h.

prazo do mandato AGO 2018

i.

outros cargos ou funções exercidos no emissor Nenhum

j.

se foi eleito pelo controlador ou não Não, indicado pelo acionista BB BI

k.

se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo
emissor para determinar a independência Não, signatário de acordo de voto entre os
acionistas Previ e BB BI.

l.

número de mandatos consecutivos Não se Aplica

m.

informações sobre:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:


nome e setor de atividade da empresa BANCO DO BRASIL S.A.



cargo Superintendente
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se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valor mobiliário do emissor

Graduado em Arquitetura e Urbanismo com MBA em Gestão de Comunicação nas
Organizações – USP é Funcionário do Banco do Brasil desde 1988, atualmente
Superintendente na Large Corporate. Foi Superintendente na Superintendência Corporate Bank
Centro Sul - SP de 05/2016 à 10/2017, Gerente Executivo na Diretoria de Corporate Bank de
07/2015 à 05/2016, Superintendente na Superintendência Regional Empresarial Centro Norte
RJ de 01/2015 à 06/2015 e Superintendente na Superintendência Regional Empresarial São
Paulo de 01/2011 à 01/2015. É Diretor do Brasilian American Merchant Bank desde 01/2016.
ii.

n.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades
ou organizações do terceiro setor Não

descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os
últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal Não possui condenações

criminais
ii.
qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas Não foi condenado em processo administrativo da CVM
iii.
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer Não foi condenado, na esfera
judicial ou administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de atividade profissional ou comercial.
12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de
administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o
percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período,
que tenham ocorrido após a posse no cargo
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos
comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração,
ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários[1] Não se Aplica
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12.8.

Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês

estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda
que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários[2], informar, em formato de tabela, o
percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período,
que tenham ocorrido após a posse no cargo Não se Aplica
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau entre:
a.

administradores do emissor Não se Aplica

b.

(i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou
indiretas, do emissor Não se Aplica

c.

(i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor Não se Aplica

d.

(i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras
diretas e indiretas do emissor Não se Aplica

12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas,
nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a.

sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas
em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social

Não se Aplica
b.

controlador direto ou indireto do emissor Não se Aplica

c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas

Não se Aplica
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Boletim de Voto a Distância

Assembleia pendente de aprovação
BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - KEPLER WEBER S.A. de 26/03/2018
Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
O acionista que optar por exercer o direito de voto a distância por prestadores de serviço deverá
fazê-lo por uma das opções:
* 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/.
* Acionistas com posição acionária em instituição custodiante / corretora: deverão verificar os
procedimentos para votar com a instituição custodiante da ação.
* 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.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante

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 tiver registrado
sua participação acionária o(s) documento(s) demonstrador(es) da titularidade de ações que
pretende utilizar para exercer voto na Assembleia Geral. O acionista deve especificar no
requerimento que fizer à instituição(ões) o interesse que o faz requerer a comprovação.
Com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da Assembleia Geral 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 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. Anastácio Fernandes Filho, Sra. Karine Olczevski ou Sr. Felipe Fontes. 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.
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Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia
Sede da Companhia: Rua do Rocio, nº
Website da Companhia: www.kepler.com.br/ri

84,

3º

andar,

Vila

Olímpia,

São

Paulo/SP

Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração
de valores mobiliarios, com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone e pessoa para
contato
Dados do Escriturador:
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100
Torre Olavo Setúbal - São Paulo

Atendimento a acionistas:
3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 7209285 (demais localidades)
O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h.
Email: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br

Deliberações / Questões relacionadas à AGE

Eleição do conselho fiscal por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 1
1. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos
quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)
MARCIO FERRARO (Conselho Fiscal Efetivo)

[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Cidade:________________________________________________________________________
Data:__________________________________________________________________________
Assinatura:_____________________________________________________________________
Nome do Acionista:______________________________________________________________
Telefone :______________________________________________________________________
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