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Matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária
1) Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Parecer dos
Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e destinação do resultado relativos
ao exercício encerrado em 31.12.2011;
As contas que serão objeto da Assembleia Geral Ordinária estão relacionadas com o exercício social iniciado em
01.01.2011 e encerrado em 31.12.2011. As movimentações incorridas durante o exercício estão representadas
pelo Relatório da Administração e pelas Demonstrações Financeiras elaboradas em 31.12.2011.
O Relatório da Administração traz as informações sobre o cenário onde estão inseridos os negócios e a atuação
da Companhia e suas controladas. O Relatório ainda relaciona os principais eventos societários e financeiros do
exercício.
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, demonstração 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 do
desempenho da empresa no período em foco.
As Demonstrações Financeiras foram auditadas e obtiveram parecer sem ressalvas e sem nota de ênfase pela
KPMG Auditores Independentes, que exerce os trabalhos de Auditoria Externa da Companhia e de suas
controladas. Pelo menos um representante da Auditoria Externa estará presente à Assembleia Geral para
responder a questionamentos dos Acionistas.
As Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração foram aprovados pela unanimidade do Conselho
de Administração e também 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, com proposição aos acionistas pela aprovação, na íntegra. O Conselho Fiscal se fará representar na
Assembleia Geral para responder a questionamentos dos Acionistas.
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
Societária 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, a qual teve lugar na edição do dia 15 de março de 2012, no Jornal
Folha de S. Paulo, Jornal do Comércio e Jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul.
Os documentos aqui referidos foram também transmitidos à Comissão de Valores Mobiliários e à Bolsa de
Valores de São Paulo, pelo Sistema IPE, em 15.03.2012, a partir de quando ficaram disponíveis no site da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), no site da Companhia (www.kepler.com.br/ri), e na sede
da Kepler Weber S/A.
A Administração da Companhia recomenda a todos 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.
No exercício de 2011, a Companhia apresentou lucro líquido de R$ 28.254 milhões. Conforme preceitua o
artigo 189 da Lei 6.404/76, este lucro foi utilizado na compensação dos prejuízos acumulados, que em 31 de
dezembro de 2011 montaram em R$ 222.279 milhões, não havendo, desta forma, deliberação pelo pagamento
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de dividendos. O Estatuto Social prevê dividendo obrigatório de 25% sobre o lucro líquido ajustado. A
Companhia não deliberou a distribuição de dividendos nem juros sobre o capital próprio nos três exercícios
anteriores.
Independentemente do resultado apurado, a Companhia pagou o dividendo fixo mensal cumulativo devido às
ações preferenciais classe “B” que têm direito a tais dividendos, calculados com base na variação da taxa de
juros de longo prazo, conforme divulgada pelo Conselho Monetário Nacional (“TJLP”), acrescida de um spread
de 3,8% ao ano, base 360 dias corridos, incidente sobre o preço de emissão das ações preferenciais classe “B”,
ou seja, R$ 0,3027 (trinta centavos e vinte e sete milésimos de real).

2) Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar
remuneração;
A Companhia possui, há mais de cinco anos, previsão estatuária de Conselho Fiscal de funcionamento
permanente.
O artigo 17 do Estatuto Social da Companhia não atribui nenhuma função, competência ou prerrogativa ao
órgão ou seus membros que não as previstas na Lei 6.404/76.
Tendo em vista que o capital social da Companhia está representado somente por ações ordinárias, o Conselho
Fiscal será composto de no mínimo 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 sede da Companhia:
a) Diploma em curso superior universitário, ou comprovação de ter exercido, pelo prazo mínimo de três
anos, cargo de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal;
b) Currículo que informe a qualificação completa, preferencialmente, portanto não obrigatório,
acompanhado de quatro cópias autenticadas da Carteira de Identidade, do cartão do CPF, e
comprovante de residência, pois são documentos exigidos 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 suas controladas.
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.
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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 que virem a ser reconhecidos 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, desde que representem,
em conjunto, 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 23.04.2012 esse
percentual representa a titularidade de pelo menos 130.923.501 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 dez por cento do que, em média, for atribuído a cada diretor, 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.
Os signatários do Acordo de Acionistas (PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e BB
Banco de Investimento S/A) indicarão os seguintes nomes para o Conselho Fiscal:
Conselheiro Fiscal Titular (reeleição)
Manoel Rodrigues Lima Neto
Marcus Moreira de Ameida

Conselheiro Fiscal Suplente (reeleição)
Sandro José Franco
Ilenor Elemar Zingler

Os acionistas minoritários indicarão os seguintes nomes para o Conselho Fiscal:
Conselheiro Fiscal Titular
Paulo Roberto Franceschi

Conselheiro Fiscal Suplente
Giorgio Bampi

3) Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima
Assembleia Geral Ordinária.
O montante global da remuneração da Administração, Diretoria e Conselho de Administração, aprovado na
última Assembleia Geral Ordinária foi de R$ 4.850.000,00. A proposição é de que na próxima Assembleia Geral
Ordinária seja aprovada uma verba global de R$ 5.400.000,00. 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.
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Matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária
1) Deliberar sobre o número de ações ordinárias de emissão da Companhia após
concluídas as conversões e acolhidas as manifestações de dissidência dos acionistas
titulares de ações preferenciais de classe “A”, as conversões, resgates e acolhidas as
manifestações de dissidência dos acionistas titulares de ações preferenciais de classe “B”,
de acordo com as deliberações adotadas na Assembleia Geral Extraordinária de 25 de
outubro de 2011, e a consequente alteração do “caput” do artigo quinto do Estatuto
Social;
No decorrer do ano de 2011 e após o prazo concedido aos acionistas pela Assembleia Geral Extraordinária de 25
de outubro de 2011 (publicada em 31.01.2012) foram resgatadas, na forma do Estatuto Social, 39.269 ações
preferenciais de classe “B” e foram convertidas 427 ações preferenciais de classe “B”. A dissidência foi de 106
ações. Foram convertidas 1.017.789 ações preferenciais de classe “A”. A dissidência foi de 3.178 ações. As
dissidências foram acolhidas e as ações ordinárias que resultaram da conversão foram recolocadas através de
negociação em Bolsa de Valores, no prazo e na forma do artigo 45, parágrafo 6 da Lei 6404/76. A conversão se
deu na proporção de uma ação preferencial por uma ação ordinária, resultando em 1.021.500 ações ordinárias.
Com tais operações a Companhia não mais tem ações preferenciais, passando o capital a ser representado
exclusivamente por 1.309.235.008 ações ordinárias.

2) Deliberar sobre o saldo da reserva especial de resgate das ações preferenciais de
classe “B” objeto do artigo sexto do Estatuto Social após integralmente cumprida sua
finalidade, e a destinação do saldo para voltar a integrar o capital social de onde foi
destacada quando da emissão e subscrição das ações preferenciais de classe “A” e “B”,
consequentemente aumentando o capital social, sem emissão de novas ações, alterando a
redação do “caput” do artigo quinto do Estatuto Social e excluindo o artigo sexto do
Estatuto, renumerando-se os seguintes;
A reserva especial de resgate das ações preferenciais de classe “B” foi deliberada pela Assembleia Geral
Extraordinária de 17 de agosto de 2007 e formada com recursos de R$ 24 milhões originários da capitalização
adotada, destacada da subscrição e integralização de ações preferenciais, no ambiente da reestruturação
acionária, introduzida no Estatuto Social pelo acréscimo do parágrafo 5 do artigo 6 do Estatuto Social). A
reserva foi destacada do capital social e tinha por finalidade atender os compromissos estatutários vinculados
com as ações preferenciais de classe “B”. Adotada a conversão e resgate da totalidade das ações preferenciais de
classe “B”, a reserva deixou de ter função. Ao mesmo tempo, resta o saldo de R$23.459.362,49 que merece
destinação. Na forma do Estatuto Social, é da competência da Assembleia Geral deliberar sobre a sua destinação
desse saldo. A proposição é que o valor integral do saldo retorne à conta capital social, de onde originariamente
foi destacado, recompondo a conta capital, que passa dos atuais R$429.455.171,31 (quatrocentos e vinte e nove
milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e setenta e um reais e trinta e um centavos) para
R$452.914.533,80 (quatrocentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e quatorze mil, quinhentos e trinta e
três reais e oitenta centavos). Consequentemente, o artigo 6º do Estatuto Social que tratava exclusivamente
dessa reserva (conforme redação definida pela AGE de 25.10.2011), será excluído, refletindo na numeração dos
artigos que lhe seguem e eventuais referências, o que por sua vez se encontra evidenciado na proposta de
consolidação objeto do item (4) da ordem do dia.
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REDAÇÃO ATUAL
Artigo 6º - Uma parcela dos recursos obtidos com a
subscrição de ações preferenciais de classe “A” e de
classe “B”, até o limite de R$ 24.000.000,00 (vinte e
quatro milhões de reais) será destinada a uma reserva
especial estatutária, denominada “reserva especial de
resgate das ações preferenciais de classe “B”, cujos
recursos somente deverão ser utilizados para resgatar
as ações preferenciais de classe “B”. Após o resgate
da totalidade das ações preferenciais de classe “B” e
havendo saldo da “reserva especial de resgate das
ações preferenciais de classe “B”, sua destinação
ficará a cargo da Assembleia Geral da Companhia.

REDAÇÃO PROPOSTA
Artigo 6º - excluído.

3) Deliberar sobre a redação do “caput” do artigo quinto do Estatuto Social,
contemplando as decisões adotadas nos itens (1) e (2) supra;
Aprovadas as matérias dos itens (1) e (2) da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extrordinária, o artigo quinto
terá uma nova redação, evidenciada no quadro abaixo, contendo a comparação entre a redação do Estatuto Social
atual e a proposta de nova redação:
REDAÇÃO ATUAL

REDAÇÃO PROPOSTA

Artigo 5º - O capital social é de R$429.455.171,31
(quatrocentos e vinte e nove milhões, quatrocentos e
cinquenta e cinco mil, cento e setenta e um reais e
trinta e um centavos) representado por
1.309.271.487 (um bilhão, trezentas e nove milhões,
duzentas e setenta e uma mil, quatrocentas e oitenta
e sete) ações ordinárias.

Artigo 5º - O capital social é de R$452.914.533,80
(quatrocentos e cinquenta e dois milhões,
novecentos e quatorze mil, quinhentos e trinta e três
reais e oitenta centavos) representado por
1.309.235.008 (um bilhão, trezentas e nove milhões,
duzentas e trinta e cinco mil e oito) ações ordinárias.

4) Deliberar a alteração da redação do “caput” do artigo dez do Estatuto Social para
excluir a obrigatoriedade de que o Conselho de Administração seja composto somente
por acionistas da Companhia;
A alteração do artigo 146 da Lei 6404/74 pela Lei 12.431/2011 afastou a necessidade do membro do Conselho
de Administração ser acionista da Companhia. A proposição é de que o Estatuto Social da Companhia reflita tal
alteração legislativa, fazendo-se a adequação do texto do atual artigo 10, que com a exclusão do artigo 6 objeto
do item (2) da Ordem do Dia, passa a ser o artigo 9. Abaixo estão comparadas a redação atual do artigo 10 e a
proposta de nova redação, já renumerado para artigo 9 em função da exclusão do artigo 6 objeto do item (2) da
ordem do dia:
REDAÇÃO ATUAL

REDAÇÃO PROPOSTA

Artigo 10º - O Conselho de Administração será
composto de no mínimo 7(sete) e no máximo 9 (nove)
membros titulares, todos eleitos pela Assembléia
Geral, escolhidos dentre os acionistas da Companhia.

Artigo 9º - O Conselho de Administração será
composto de no mínimo 7(sete) e no máximo 9 (nove)
membros titulares, todos eleitos pela Assembleia
Geral.
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5) Deliberar sobre a Consolidação do Estatuto Social da Companhia;
Diante das alterações propostas, é útil para a Companhia e para seus Acionistas dispor de uma consolidação do
Estatuto Social. A redação consolidada que está sendo proposta à Assembleia encontra-se, na íntegra, após o
modelo sugerido de procuração, ao final do presente Manual.

6) Deliberar sobre a proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal, de
funcionamento permanente e sua consolidação.
A Assembleia Geral Ordinária de 28 de março de 2003 aprovou o Regimento Interno do Conselho Fiscal,
quando era de funcionamento não permanente. O Conselho Fiscal passou a ser de funcionamento permanente a
partir da alteração estatutária aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária de 05 de abril de 2005. O
Regimento Interno se mostrou útil para o encaminhamento das atividades e funções do Conselho Fiscal ao longo
do tempo. Por ora, em sede de revisão, está sendo proposta à Assembleia apreciar uma versão revista e
atualizada, resumida na consolidação do Regimento Interno do Conselho Fiscal que se encontra, na íntegra, após
a proposta de consolidação do Estatuto Social, sendo o último documento do presente Manual.
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Cópia do Estatuto Social com destaque das alterações propostas

KEPLER WEBER S/A
CNPJ nº 91.983.056/0001-69
COMPANHIA ABERTA - GRUPO KEPLER WEBER
NIRE nº 43300004279

CAPÍTULO PRIMEIRO
Da Denominação, Sede, Objeto e Duração
Artigo 1º - KEPLER WEBER S/A é uma sociedade anônima que se
regerá pelo presente estatuto e pelas disposições legais que lhe forem
aplicáveis.
Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na cidade de Porto
Alegre, RS, na rua Dom Pedro II, nº 1351, Conjunto Comercial nº 401, Bairro
Higienópolis, podendo criar e extinguir filiais, alterar endereço de sua sede,
mediante decisão do Conselho de Administração.
Artigo 3º - A Companhia tem por objeto:
a) A indústria e o comércio de produtos e matérias primas relacionadas com a
metalurgia em geral, a construção civil, especialmente a necessária à
instalação dos equipamentos fabricados;
b) A importação e exportação de matérias primas, produtos manufaturados,
semi-manufaturados, inclusive nos termos da legislação sobre empresas
comerciais exportadoras, a prestação de serviços técnicos relacionados
com o comércio exterior e a promoção de produtos brasileiros no mercado
estrangeiro;
c) O comércio e a representação de insumos destinados à agroindústria; a
prestação de serviços técnicos de engenharia, processamento de dados e
intermediação de compra, venda e transferência de cereais.
Parágrafo Único - A Companhia realizará seus objetivos diretamente ou
através de empresas controladas ou coligadas, no Brasil ou no exterior.
Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
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CAPÍTULO SEGUNDO
Do Capital e das Ações
Artigo 5º - O capital social é de R$452.914,533,8029.455.171,31
(quatrocentos e cinquenta e dois vinte e nove milhões, quatrocentos e
cinquenta e cinconovecentos e quatorze mil, cento e setenta e um
quinhentos e trinta e três reais e trinta e um oitenta centavos) representado
por 1.309.23571.008.487 (um bilhão, trezentas e nove milhões, duzentas e
setenta e umatrinta e cinco mil e, quatrocentas e oitenta e seteoito) ações
ordinárias.
Parágrafo 1º - A Companhia mediante deliberação do Conselho de
Administração está autorizada a aumentar, independentemente de reforma
estatutária o valor do capital social até o limite de R$1.800.000.000 (um bilhão
e oitocentos milhões de reais) mediante emissão de ações. O capital
autorizado deverá sempre manter um número de ações suficientes para o
exercício dos bônus de subscrição emitidos na Assembleia Geral Extraordinária
de 28 de setembro de 2007.
Parágrafo 2º - Na emissão de ações ou debêntures conversíveis, destinadas à
subscrição pública, ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de
controle, dentro do limite do capital autorizado o Conselho de Administração
poderá determinar a exclusão do direito de preferência para os acionistas.
Parágrafo 3º - A integralização de ações em bens dependerá de prévia
aprovação da Assembleia Geral, na forma da lei.
Parágrafo 4º - As bonificações e dividendos serão distribuídos em razão do
capital realizado.
Parágrafo 5º - Nos aumentos de capital mediante subscrição de ações ou
debêntures conversíveis, a Assembleia Geral ou o Conselho de Administração,
conforme o caso, poderá estabelecer que às novas ações sejam atribuídos
dividendos calculados "pro rata temporis" a partir da data da homologação ou
da conversão, divulgando esta característica no anúncio próprio.
Parágrafo 6º - Nas deliberações sobre a emissão de ações dentro do capital
autorizado, caberá ao Conselho de Administração determinar a quantidade, a
espécie e a classe das ações a serem emitidas, o preço e as condições da
emissão, a forma de integralização, se à vista ou a prazo e, neste caso, o
mínimo a ser pago no ato da subscrição e o prazo e condições de
integralização do saldo.
Artigo 6º - Uma parcela dos recursos obtidos com a subscrição de
ações preferenciais de classe “A” e de classe “B”, até o limite de
R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) será destinada a uma
reserva especial estatutária, denominada “reserva especial de resgate das
ações preferenciais de classe “B”, cujos recursos somente deverão ser
utilizados para resgatar as ações preferenciais de classe “B”. Após o resgate
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da totalidade das ações preferenciais de classe “B” e havendo saldo da
“reserva especial de regaste das ações preferenciais de classe “B””, sua
destinação ficará à cargo da Assembleia Geral da Companhia.
Artigo 67º - Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto na
Assembleia Geral.
Artigo 78º - As ações são indivisíveis em relação à Companhia.
Parágrafo 1º - As ações serão escriturais mantidas em contas de depósito em
instituição depositária, em nome de seus titulares, sem emissão de certificados,
obedecidas as normas fixadas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Parágrafo 2º - A instituição depositária poderá cobrar do acionista o custo do
serviço de transferência de propriedade e averbação, assim como o custo do
serviço relativo às ações custodiadas, obedecidos o contrato de custódia e as
normas fixadas pela Comissão de Valores Mobiliários.
CAPÍTULO TERCEIRO
Da Administração
Artigo 89º - A administração da Companhia competirá ao Conselho de
Administração e à Diretoria.
Artigo 910 - O Conselho de Administração será composto de no
mínimo 7(sete) e no máximo 9 (nove) membros titulares, todos eleitos pela
Assembleia Geral, escolhidos dentre os acionistas da Companhia.
Parágrafo 1º - O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de
Administração serão escolhidos por deliberação da Assembleia Geral. O VicePresidente substituirá o Presidente nas ausências, impedimentos ou vacância.
Parágrafo 2º - No caso de vaga ou impedimento definitivo do Conselheiro,
será convocada, em 10 dias, Assembleia Geral para eleição do substituto, cujo
mandato coincidirá com o dos demais Conselheiros.
Parágrafo 3º - O prazo de gestão dos membros do Conselho será de dois
anos, permitida a reeleição.
Parágrafo 4º - Os eleitos tomarão posse mediante a assinatura de Termo
lavrado no Livro próprio.
Artigo 101 - O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que
convocado por seu Presidente. Na sua ausência, pelo Vice-Presidente.
Parágrafo 1º - As reuniões serão convocadas por correspondência expedida
com no mínimo cinco dias úteis de antecedência, na qual constará a data, hora,
local e ordem do dia, salvo casos de manifesta urgência, quando poderá ser
reduzido este prazo, a critério do Presidente.
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Parágrafo 2º - Na ausência ou impedimento do Presidente e do VicePresidente, existindo quorum mínimo exigido, será eleito um Conselheiro entre
os Titulares presentes, para presidir a Reunião.
Parágrafo 3º - As reuniões do Conselho de Administração instalar-se-ão
com a presença de quorum mínimo equivalente a dois terços dos seus
membros, em caso de fração, será considerado o número inteiro
imediatamente superior ao quociente, deliberando sempre por maioria de
votos, observado o disposto no Parágrafo 4º abaixo.
Parágrafo 4º - As deliberações referentes às matérias de competência do
Conselho de Administração, listadas nas alíneas (a) a (u) do Artigo 112 deste
Estatuto Social, estarão sujeitas à aprovação por quorum qualificado da
totalidade dos Conselheiros da Companhia, menos 2 (dois) Conselheiros.
Parágrafo 5º - As reuniões do Conselho considerar-se-ão regularmente
convocadas quando presentes todos seus membros ou quando a totalidade
dos titulares dispensarem as formalidades de convocação.
Parágrafo 6º - Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas
atas, que serão registradas no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de
Administração. Sempre que contiverem deliberações destinadas a produzir
efeitos perante terceiros, seus extratos serão arquivados no registro de
comércio e publicados.
Parágrafo 7º - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria
poderão participar de reunião do órgão por intermédio de conferência
telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio que permita que todos
os Conselheiros possam ver e/ou ouvir uns aos outros e, nesse caso, serão
considerados presentes à mesma, devendo ser lavrada ata e assinada por
todos os presentes até a próxima reunião.
Artigo 112 - Compete ao Conselho de Administração:
a)

Alteração dos atos constitutivos, contratos sociais e estatutos de suas
controladas;

b)

Cisão, fusão, incorporação, transformação, permuta ou qualquer outro
ato de reorganização societária, inclusive de suas empresas
controladas, ou a decisão de reverter ou suspender qualquer desses
processos;

c)

Aumento ou redução do capital social, resgate ou amortização de ações
ou aquisição de ações próprias, inclusive em suas empresas
controladas;

d)

Toda e qualquer operação destinada à compra ou à aquisição, sob
qualquer outra forma, de participações societárias em sociedades de
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qualquer natureza, nacionais ou estrangeiras, registradas ou a serem
registradas no ativo permanente da Sociedade, qualquer que seja o
percentual objeto da aquisição, assim como operações de venda ou
alienação de participações societárias detidas pela Sociedade, qualquer
que seja o percentual objeto da alienação;
e)

Celebração de contratos pela Companhia em valor superior a R$ 25
milhões (vinte e cinco milhões de reais);

f)

Aprovação do plano de negócios da Companhia e de todo e qualquer
documento e/ou contrato a ele relacionado;

g)

Aumento de participação em sociedades controladas ou coligadas, no
Brasil ou no exterior, ou a criação de qualquer subsidiária, inclusive
integral;

h)

A constituição de novas sociedades, abertura e fechamento de filiais e
escritórios de representação ou a dissolução ou liquidação da
Companhia ou de qualquer de suas empresas controladas, ou a
decisão de reverter ou suspender qualquer desses processos;

i)

Celebração e alteração de acordos de acionistas em sociedades que a
Companhia tenha participação;

j)

Aprovação de (1) empréstimos e financiamentos, incluindo a concessão
de qualquer garantia real ou fidejussória, no valor agregado igual ou
superior a R$10 milhões (dez milhões) ou que tenham prazo superior a
12 meses, ou (2) contratos de qualquer natureza que impliquem, por
meio de uma operação isolada ou de uma seqüência de operações, em
obrigações, no valor agregado igual ou superior a R$ 25 milhões (vinte e
cinco milhões de reais);

k)

Autorização para a alienação ou transferência de titularidade, a qualquer
título, de ou sobre bens imóveis e/ou móveis, e direitos integrantes do
ativo permanente, bem como a alienação ou a oneração da participação
societária da Companhia em qualquer de suas empresas controladas,
em qualquer hipótese desde que envolva valor superior a R$2 milhões;

l)

Proposição de política de pagamento de dividendos e opinião e
proposição à Assembleia Geral de distribuição de dividendos;

m)

Autorização para o encaminhamento à Assembleia Geral de qualquer
proposta de iniciativa da Diretoria;

n)

Autorização para o pagamento antecipado de obrigações a credores
e/ou fornecedores em montante superior a R$10 milhões (dez milhões
de reais);
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o)

A emissão de todo e qualquer valor mobiliário (inclusive debêntures
simples e notas promissórias), ou título conversível em valor mobiliário,
pela Sociedade ou por suas empresas controladas;

p)

Manifestação sobre o relatório da administração, as demonstrações
financeiras e as contas da diretoria;

q)

Fixação e distribuição, dentro dos limites fixados anualmente pela
Assembleia Geral, dos valores da remuneração dos administradores,
quando votada verba global;

r)

Autorização para a prestação de fianças ou avais, ou oneração de bens
ou direitos do ativo permanente, em favor de controladas ou coligadas;

s)

Eleição e destituição dos membros da Diretoria;

t)

Aprovação de quaisquer contratos ou operações entre a Companhia e
suas Controladas de um lado e seus acionistas controladores,
sociedades sob controle comum, sociedades ligadas e/ou coligadas a
tais acionistas, além de fundos em que tais acionistas tenham a maioria
ou a totalidade das quotas e o poder de destituir isoladamente o
administrador, ou membros dos órgãos de administração, de outro lado,
em montante superior a R$200 mil ou a 1% do patrimônio líquido, o que
for maior, observado que, em qualquer hipótese, tais operações deverão
ser realizadas em condições de mercado;

u)

Aprovação de deliberação acerca de qualquer matéria que, por lei,
enseje ao acionista de qualquer de suas empresas controladas o direito
de retirar-se ou qualquer de suas empresas controladas;

v)

Aprovação da estrutura orgânica, qualificação de cargos e funções
operacionais da Companhia, suas controladas e coligadas;

w)

Deliberação sobre contratos que envolvam marcas registradas, patentes,
processos de produção e de tecnologia de propriedade ou uso da
Companhia;

x)

Deliberação sobre o pagamento de dividendos intercalares à conta do
lucro apurado em balanço semestral, ou intermediários à conta de lucros
acumulados ou reservas, e sobre o pagamento de juros sobre o capital
próprio, na forma e nos limites da Lei;

y)

Definição prévia dos atos a serem praticados pela Diretoria, em outras
empresas nas quais a Companhia seja acionista ou sócia;

z)

Nomeação e destituição de auditores independentes e homologação do
plano de auditoria interna;
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aa)

Distribuição entre os Diretores da parcela do lucro líquido do exercício
destacada pela Assembleia Geral na forma do artigo 223 do Estatuto
como gratificação de desempenho.

Artigo 123 - A Diretoria será composta de no mínimo dois e no máximo
quatro membros, a critério e eleitos pelo Conselho de Administração, tendo um
a denominação de Diretor Presidente e os demais a denominação de Diretor,
salvo se outra lhe for conferida no ato da eleição. O Conselho de Administração
atribuirá a um dos eleitos a função de substituir o Diretor Presidente na vaga ou
impedimento desse, e designará o Diretor que terá as funções de
relacionamento com os Investidores.
Parágrafo 1º - O prazo de gestão dos membros da Diretoria será de três anos,
permitida a reeleição.
Parágrafo 2º - Os eleitos tomarão posse mediante assinatura de termo no livro
próprio.
Parágrafo 3º - No caso de vaga ou impedimento definitivo de qualquer
membro da Diretoria, caberá ao Conselho, no prazo máximo de trinta dias que
se seguirem à vacância distribuir as funções para os remanescentes, ou eleger
novo Diretor, fixando-lhe as atribuições e o prazo do mandato.
Artigo 134 - Compete aos Diretores a administração geral da
Companhia, representando-a em todos os atos da vida civil e comercial, ativa e
passivamente na forma a seguir disposta:
Parágrafo 1º - A Companhia será representada por um Diretor:
a) Quando em Juízo;
b) Perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias,
empresas públicas ou mistas;
c) Para firmar correspondências;
d) Para endossar títulos para efeito de cobrança ou depósito em nome da
Companhia.
Parágrafo 2º - A Companhia será representada por dois Diretores, sendo um
obrigatoriamente o Diretor Presidente ou seu substituto para:
a) Outorgar procurações;
b) Adquirir, alienar ou de qualquer forma transferir bens imóveis ou móveis, e
direitos que devam integrar ou sejam integrantes do Ativo Permanente;
c) Adquirir ou alienar participações societárias de quaisquer companhias;
d) Prestar fianças ou avais, ou onerar bens ou direitos do ativo permanente,
em favor de controladas ou coligadas;
e) Firmar contratos que envolvam marcas registradas, patentes, processos
de produção e de tecnologia de propriedade ou uso da Companhia.
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Parágrafo 3º - A Companhia será representada por dois Diretores ou um
Diretor e um procurador, para:
a) Contratar empréstimos com instituições financeiras e equiparadas;
b) Para qualquer outro ato não especificado no estatuto, ou exigido pela lei,
que implique em responsabilidade ou obrigação da Companhia perante
terceiros, ou exoneração desses perante ela.
Parágrafo 4º - A Companhia será representada por dois Diretores, dois
procuradores, ou um Diretor e um procurador para movimentação de valores,
emissão e endosso de títulos de crédito, receber e dar quitação, firmar
contratos e acordos comerciais.
Parágrafo 5º - No instrumento de procuração serão especificados os poderes
conferidos e o prazo de validade, que não será superior a um ano, salvo os
poderes da cláusula "ad judicia et extra" que poderão ser outorgados por prazo
indeterminado.
Parágrafo 6º - É expressamente vedada a prática pelos Diretores ou
procuradores de qualquer ato que envolva a Companhia em obrigações ou
negócios alheios aos objetivos ou interesses sociais, tais como a concessão
de fianças, avais ou outras garantias a terceiros, excluindo dessa proibição
aquelas fianças, avais ou outras garantias prestadas em favor de empresas
controladas ou coligadas, ou aquelas expressamente autorizadas pelo
Conselho de Administração.
Artigo 145 - Compete a todos e cada um dos Diretores: a) a
administração e gestão dos negócios da Companhia, de acordo com as suas
atribuições; b) implementar as orientações do Conselho de Administração; c)
dar cumprimento à Lei, ao presente Estatuto, e ao Regimento Interno da
Companhia, quando aprovado pelo Conselho de Administração ou pela
Diretoria.
Parágrafo 1º: Compete à Diretoria, por deliberação majoritária de seus
membros:
a) Fazer proposições ao Conselho de Administração;
b) Distribuir entre os funcionários a parcela do lucro líquido do exercício
destacada pela Assembleia Geral na forma do artigo 223 do Estatuto como
gratificação de desempenho;
c) Alterar o endereço ou as atividades de filiais, escritórios, depósitos e outros
estabelecimentos no Brasil e no exterior, respeitado o Capítulo Primeiro, Artigo
3º, desse Estatuto.
Parágrafo 2º - As reuniões somente se instalarão com a presença do Diretor
Presidente, ou no seu impedimento, do Diretor a quem o Conselho de
Administração atribuiu as funções de Presidente, nos termos do artigo 123.
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Artigo 156 - Compete originariamente ao Diretor Presidente ou ao seu
substituto:
a) Convocar e presidir as reuniões de Diretoria;
b) Representar a Diretoria nas reuniões do Conselho de Administração;
c) Coordenar a atividade dos demais Diretores da Companhia e da Diretoria
das controladas e coligadas;
d) Apresentar ao Conselho de Administração as proposições da Diretoria,
as demonstrações financeiras, os orçamentos de operações e investimentos,
o planejamento financeiro e o fluxo de caixa da Companhia e das
companhias controladas e coligadas e todas as demais matérias cuja
competência caiba ao Conselho;
e) Propor ao Conselho de Administração cargos de Diretores e a nominata
das pessoas pré qualificadas em condições de desempenhar as funções;
f) Coordenar a elaboração do orçamento e fiscalizar a sua execução, através
da supervisão das atividades de controladoria;
g) Supervisionar todas as atividades de controladoria;
h) Definir a política de relações com o mercado acionário;
i) Apresentar ao Conselho de Administração a estrutura orgânica,
qualificação dos cargos e funções operacionais da Companhia, suas
controladas e coligadas;
j) Voto de qualidade nas deliberações da Diretoria;
k) Exercer outras atribuições que forem definidas pelo Conselho de
Administração;
l) Receber citação e intimação pessoal, judicial, extra judicial ou
administrativa;
CAPÍTULO QUARTO
Do Conselho Fiscal
Artigo 167 - A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento
permanente, que será instalado na forma da lei.
Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal terá três membros titulares e respectivos
suplentes, todos eleitos em Assembleia Geral, que lhes fixará remuneração
obedecido a mínima legal, bem como observados os requisitos e impedimentos
legais.
Parágrafo 2º - O Conselho Fiscal será eleito quando da realização da
Assembleia Geral Ordinária, na forma do disposto no art. 161, §4º, da Lei
6404/76 e exercerá as funções até a próxima Assembleia Geral Ordinária que
se realizar, podendo ser reeleitos os seus membros.
Parágrafo 3º - Os membros do Conselho Fiscal, pessoas físicas residentes no
Brasil, terão a competência e atribuições fixadas em lei.
CAPÍTULO QUINTO
Da Assembleia Geral
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Artigo 178 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro
dos quatro meses seguintes ao término do exercício social, para os fins
previstos em lei. Reunir-se-á extraordinariamente sempre que os interesses
sociais exigirem.
Artigo 189 - Sem prejuízo das demais matérias previstas em Lei, é da
competência da Assembleia Geral deliberar sobre as seguintes matérias:
I – Solicitação de recuperação judicial ou pedido de auto falência da
Companhia, dissolução ou liquidação da Companhia, e/ou decisão sobre a
forma de exercício do seu direito de voto em Assembleias Gerais de suas
controladas que tratem dessas mesmas matérias;
II – Resgate de ações com redução do capital social;
III – Emissão de debêntures e outros títulos/valores mobiliários conversíveis em
ações;
IV – Quaisquer alterações no Estatuto Social;
V – Cisão, fusão ou incorporação da Companhia;
VI – Fixação da política de distribuição de dividendos da Companhia e sua
alteração;
VII – Cancelamento do registro de companhia aberta perante a Comissão de
Valores Mobiliários – CVM.
Artigo 1920 - A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de
Administração ou, na falta deste, pelas pessoas previstas em lei, e será
instalada e dirigida por mesa composta de Presidente e Secretário escolhidos
pelos acionistas presentes.
Parágrafo 1º - O primeiro anúncio de convocação da Assembleia Geral deverá
ser publicado com quinze dias de antecedência, no mínimo, e o segundo
anúncio com oito dias de antecedência, no mínimo.
Parágrafo 2º - Nas Assembleias Gerais 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.
Parágrafo 3º - Nas Assembleias Gerais, o acionista pessoa física deverá
apresentar seu documento de identidade. O acionista que pretender ser
representado por procurador nas Assembleias 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
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Companhia, nos termos da Lei, e no prazo de até 24 horas antes da data da
Assembleia. Esta exigência de prazo deverá constar expressamente dos
Editais de Convocação.
Artigo 20-1 - Nos 5 (cinco) dias úteis que antecederem a qualquer
Assembleia Geral, ficarão suspensos os serviços de desdobramento,
agrupamento e transferência de ações até o encerramento da Assembleia.
Artigo 212 - Excetuados os casos previstos em lei, as deliberações
sociais em Assembleia serão tomadas sempre por maioria absoluta de votos,
não se computando os em branco.
Artigo 223 - A Assembleia Geral que apreciar a destinação do resultado
do exercício poderá destacar parcela do saldo do lucro líquido a sua disposição
na forma do Artigo 256 e obedecido o limite legal, para ser atribuído aos
Diretores e funcionários, como gratificação de desempenho.
Artigo 234 - A Assembleia Geral Ordinária estabelecerá o montante
global anual para a remuneração dos Administradores.
CAPÍTULO SEXTO
Do Exercício Social
Artigo 245 - O exercício social termina no dia 31 de dezembro de cada
ano, quando a Diretoria fará levantar balanço geral e elaborará as
demonstrações financeiras previstas em lei. A Companhia também levantará
balanço semestral no dia 30 de junho de cada ano.
Artigo 256 - Do resultado do exercício serão feitas as deduções
previstas em lei e a provisão para as incidências tributárias.
Parágrafo 1º - O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação:
a) 5% (cinco por cento) para constituição de reserva legal, até atingir 20%
(vinte por cento) do capital social;
b) 25% (vinte e cinco por cento) como dividendo aos acionistas;
c) 25% (vinte e cinco por cento) como Reserva para Investimentos e Capital
de Giro.
Parágrafo 2º - A Reserva para Investimento e Capital de Giro terá por
finalidade assegurar investimentos em bens de ativo permanente e acréscimo
do capital de giro, inclusive através de amortização de dívidas da Companhia,
bem como o financiamento de empresas controladas e coligadas. Referida
reserva terá como limite máximo o valor do capital social integralizado.
Parágrafo 3º - O saldo do lucro líquido após as deduções do Parágrafo
primeiro ficará à disposição da Assembleia Geral que lhe dará a destinação.
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Parágrafo 4º - A Companhia poderá pagar juros sobre o capital próprio, na
forma e limites da Lei.
Parágrafo 5º - Os dividendos intermediários, intercalares, e os juros sobre o
capital próprio declarados em cada exercício social poderão ser imputados ao
dividendo mínimo obrigatório do resultado do exercício social em que forem
distribuídos.
Parágrafo 6º - Todo o lucro líquido não destinado, na forma da lei, à reserva
legal, à reserva estatutária, à reserva para contingências, à retenção de lucros
previstos em orçamento de capital aprovado pela Assembleia Geral ou à
reserva de lucros a realizar deverá ser distribuído como dividendos aos
acionistas.
Artigo 267 - Prescreve em três anos a ação para haver dividendos,
contados da data que tenham sido colocados à disposição dos acionistas. Os
dividendos distribuídos e não reclamados reverterão em favor da Companhia.
CAPÍTULO SÉTIMO
Da Dissolução, Liquidação e Extinção
Artigo 278 - A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos
casos previstos em lei, e pelo modo que for estabelecido pela Assembleia
Geral, a qual designará os liquidantes que devam funcionar durante o período
da liquidação.
Artigo 289 - Realizado o ativo e pago integralmente o passivo, os
liquidantes convocarão Assembleia Geral para a prestação de contas final.
Aprovadas as contas far-se-á o rateio igualitário por ação, dos recursos
existentes. Promovido o rateio, a Assembleia declarará encerrada a liquidação
e extinta a Companhia.
CAPÍTULO OITAVO
Aquisição do poder de controle da Companhia
Artigo 2930 - Em caso de alienação de controle, deverá ser contratada
sob a condição suspensiva ou resolutiva de que o adquirente se obrigue a
concretizar, no prazo de até 90 dias da data de formalização da transferência
das ações representativas do controle, uma oferta pública de aquisição de
todas as ações emitidas pela Companhia (“tag along”), por preço igual ao valor
pago por ação integrante do bloco de controle, e nas mesmas condições de
pagamento, de modo a assegurar a todos os demais acionistas da Companhia
tratamento igualitário àquele dado ao alienante.
Parágrafo 1º - Não caracteriza alienação de controle:
a) A venda, cessão e/ou transferência de ações da Companhia entre
acionistas integrantes do bloco de controle e/ou signatários de acordos de
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acionistas da Companhia regulando o exercício de direitos políticos associados
às ações integrantes do bloco de controle;
b) A transferência do controle decorrente de decisão ou ato judicial ou
de algum órgão regulador que obrigue o(s) acionista(s) controlador(es) da
Companhia a desfazer-se de parte ou da totalidade das ações por ele(s)
detidas;
c) Se o poder de controle vir exercido por bloco de controle, caso o
adquirente passe a fazer parte do bloco de controle, mas não detenha os votos
necessários para o exercício do poder de controle.
Parágrafo 2º - Será também exigida a oferta pública quando houver
cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou
direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações emitidas pela
Companhia, que venha a resultar na alienação de ações que assegurem o
poder de controle da Companhia.
Artigo 2930A - Caso os acionistas reunidos em Assembleia Geral
Extraordinária aprovem a alteração da Cláusula 2930 deste Estatuto Social de
forma a excluir o direito dos acionistas de venderem suas ações nas mesmas
condições e pelo mesmo preço por ação que os acionistas controladores nos
casos de alienação do controle, o acionista controlador ou grupo de acionistas
controlador da Companhia deverá efetivar oferta pública de aquisição de
ações. O preço mínimo a ser ofertado não poderá ser inferior ao maior dos
seguintes valores: (i) 140% da cotação unitária média, ponderada pelo volume,
das ações da Companhia durante o período de 90 (noventa) dias anteriores à
realização da Assembleia que aprovou a referida alteração e (ii) o valor
equivalente ao 10 (dez) vezes o LAJIDA (calculado conforme o ofício circular
CVM nº01/06), excluída a Dívida Líquida, dividido pelo número total de ações
da Companhia. Caso o controlador ou grupo de acionistas controladores não
cumpra com a obrigação imposta neste Artigo no prazo de 120 (cento e vinte)
dias, o Conselho de Administração da Companhia convocará Assembleia
Geral, na qual tais acionistas não poderão votar, para deliberar sobre a
suspensão dos direitos de acionistas que descumpriram com a obrigação
imposta por este artigo, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.
Para os fins deste Artigo 2930A “Dívida Líquida” significa a dívida financeira
líquida da Companhia, somando-se as seguintes contas do balanço da
Companhia: (i) financiamentos (curto e longo prazo); (ii) debêntures (curto e
longo prazo); (iii) contas a pagar relativa à aquisição de ativos; (iv) dividendos
declarados (mas não pagos); e (v) outras contas do passivo sujeitas ao
pagamento de juros (excluindo Tributos), se houver, não mencionadas nos
itens (i) a (iv) acima, subtraindo-se a soma de (a) caixa e bancos e (b)
investimentos de curto prazo.
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CAPÍTULO NONO
Disposições Gerais
Artigo 301 - Nos casos de dissidência, serão observadas as normas
dispostas em Lei, e em Acordo de Acionistas arquivado na sede da
Companhia, nos termos do artigo 118 da Lei 6404/76.
Artigo 312 - A Companhia observará os acordos de acionistas
arquivados na sede social, sendo expressamente vedado aos integrantes da
mesa diretora dos trabalhos assembleares acatar declaração de voto de
qualquer acionista signatário de acordo de acionistas arquivado na sede social,
quando proferida em desacordo com o que estiver ajustado no referido acordo.
Artigo 323 - É vedado à Companhia aceitar e proceder a transferência
de ações e/ou a oneração delas e/ou cessão de direitos de preferência que não
respeitar aquilo que estiver previsto e regulado no acordo de acionistas.
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Consolidação do Estatuto Social

KEPLER WEBER S/A
CNPJ nº 91.983.056/0001-69
COMPANHIA ABERTA - GRUPO KEPLER WEBER
NIRE nº 43300004279

CAPÍTULO PRIMEIRO
Da Denominação, Sede, Objeto e Duração
Artigo 1º - KEPLER WEBER S/A é uma sociedade anônima que se
regerá pelo presente estatuto e pelas disposições legais que lhe forem
aplicáveis.
Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na cidade de Porto
Alegre, RS, na rua Dom Pedro II, nº 1351, Conjunto Comercial nº 401, Bairro
Higienópolis, podendo criar e extinguir filiais, alterar endereço de sua sede,
mediante decisão do Conselho de Administração.
Artigo 3º - A Companhia tem por objeto:
d) A indústria e o comércio de produtos e matérias primas relacionadas com a
metalurgia em geral, a construção civil, especialmente a necessária à
instalação dos equipamentos fabricados;
e) A importação e exportação de matérias primas, produtos manufaturados,
semi-manufaturados, inclusive nos termos da legislação sobre empresas
comerciais exportadoras, a prestação de serviços técnicos relacionados
com o comércio exterior e a promoção de produtos brasileiros no mercado
estrangeiro;
f) O comércio e a representação de insumos destinados à agroindústria; a
prestação de serviços técnicos de engenharia, processamento de dados e
intermediação de compra, venda e transferência de cereais.
Parágrafo Único - A Companhia realizará seus objetivos diretamente ou
através de empresas controladas ou coligadas, no Brasil ou no exterior.
Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
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CAPÍTULO SEGUNDO
Do Capital e das Ações
Artigo 5º - O capital social é de R$452.914,533,80 (quatrocentos e
cinquenta e dois milhões, novecentos e quatorze mil, quinhentos e trinta e
três reais e oitenta centavos) representado por 1.309.235.008 (um bilhão,
trezentas e nove milhões, duzentas e trinta e cinco mil e oito) ações
ordinárias.
Parágrafo 1º - A Companhia mediante deliberação do Conselho de
Administração está autorizada a aumentar, independentemente de reforma
estatutária o valor do capital social até o limite de R$1.800.000.000 (um bilhão
e oitocentos milhões de reais) mediante emissão de ações. O capital
autorizado deverá sempre manter um número de ações suficientes para o
exercício dos bônus de subscrição emitidos na Assembleia Geral Extraordinária
de 28 de setembro de 2007.
Parágrafo 2º - Na emissão de ações ou debêntures conversíveis, destinadas à
subscrição pública, ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de
controle, dentro do limite do capital autorizado o Conselho de Administração
poderá determinar a exclusão do direito de preferência para os acionistas.
Parágrafo 3º - A integralização de ações em bens dependerá de prévia
aprovação da Assembleia Geral, na forma da lei.
Parágrafo 4º - As bonificações e dividendos serão distribuídos em razão do
capital realizado.
Parágrafo 5º - Nos aumentos de capital mediante subscrição de ações ou
debêntures conversíveis, a Assembleia Geral ou o Conselho de Administração,
conforme o caso, poderá estabelecer que às novas ações sejam atribuídos
dividendos calculados "pro rata temporis" a partir da data da homologação ou
da conversão, divulgando esta característica no anúncio próprio.
Parágrafo 6º - Nas deliberações sobre a emissão de ações dentro do capital
autorizado, caberá ao Conselho de Administração determinar a quantidade, a
espécie e a classe das ações a serem emitidas, o preço e as condições da
emissão, a forma de integralização, se à vista ou a prazo e, neste caso, o
mínimo a ser pago no ato da subscrição e o prazo e condições de
integralização do saldo.
Artigo 6º - Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto na
Assembleia Geral.
Artigo 7º - As ações são indivisíveis em relação à Companhia.
Parágrafo 1º - As ações serão escriturais mantidas em contas de depósito em
instituição depositária, em nome de seus titulares, sem emissão de certificados,
obedecidas as normas fixadas pela Comissão de Valores Mobiliários.
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Parágrafo 2º - A instituição depositária poderá cobrar do acionista o custo do
serviço de transferência de propriedade e averbação, assim como o custo do
serviço relativo às ações custodiadas, obedecidos o contrato de custódia e as
normas fixadas pela Comissão de Valores Mobiliários.
CAPÍTULO TERCEIRO
Da Administração
Artigo 8º - A administração da Companhia competirá ao Conselho de
Administração e à Diretoria.
Artigo 9 - O Conselho de Administração será composto de no mínimo
7(sete) e no máximo 9 (nove) membros titulares, todos eleitos pela Assembleia
Geral.
Parágrafo 1º - O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de
Administração serão escolhidos por deliberação da Assembleia Geral. O VicePresidente substituirá o Presidente nas ausências, impedimentos ou vacância.
Parágrafo 2º - No caso de vaga ou impedimento definitivo do Conselheiro,
será convocada, em 10 dias, Assembleia Geral para eleição do substituto, cujo
mandato coincidirá com o dos demais Conselheiros.
Parágrafo 3º - O prazo de gestão dos membros do Conselho será de dois
anos, permitida a reeleição.
Parágrafo 4º - Os eleitos tomarão posse mediante a assinatura de Termo
lavrado no Livro próprio.
Artigo 10 - O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que
convocado por seu Presidente. Na sua ausência, pelo Vice-Presidente.
Parágrafo 1º - As reuniões serão convocadas por correspondência expedida
com no mínimo cinco dias úteis de antecedência, na qual constará a data, hora,
local e ordem do dia, salvo casos de manifesta urgência, quando poderá ser
reduzido este prazo, a critério do Presidente.
Parágrafo 2º - Na ausência ou impedimento do Presidente e do VicePresidente, existindo quorum mínimo exigido, será eleito um Conselheiro entre
os Titulares presentes, para presidir a Reunião.
Parágrafo 3º - As reuniões do Conselho de Administração instalar-se-ão
com a presença de quorum mínimo equivalente a dois terços dos seus
membros, em caso de fração, será considerado o número inteiro
imediatamente superior ao quociente, deliberando sempre por maioria de
votos, observado o disposto no Parágrafo 4º abaixo.
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Parágrafo 4º - As deliberações referentes às matérias de competência do
Conselho de Administração, listadas nas alíneas (a) a (u) do Artigo 11 deste
Estatuto Social, estarão sujeitas à aprovação por quorum qualificado da
totalidade dos Conselheiros da Companhia, menos 2 (dois) Conselheiros.
Parágrafo 5º - As reuniões do Conselho considerar-se-ão regularmente
convocadas quando presentes todos seus membros ou quando a totalidade
dos titulares dispensarem as formalidades de convocação.
Parágrafo 6º - Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas
atas, que serão registradas no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de
Administração. Sempre que contiverem deliberações destinadas a produzir
efeitos perante terceiros, seus extratos serão arquivados no registro de
comércio e publicados.
Parágrafo 7º - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria
poderão participar de reunião do órgão por intermédio de conferência
telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio que permita que todos
os Conselheiros possam ver e/ou ouvir uns aos outros e, nesse caso, serão
considerados presentes à mesma, devendo ser lavrada ata e assinada por
todos os presentes até a próxima reunião.
Artigo 11 - Compete ao Conselho de Administração:
a)

Alteração dos atos constitutivos, contratos sociais e estatutos de suas
controladas;

b)

Cisão, fusão, incorporação, transformação, permuta ou qualquer outro
ato de reorganização societária, inclusive de suas empresas
controladas, ou a decisão de reverter ou suspender qualquer desses
processos;

c)

Aumento ou redução do capital social, resgate ou amortização de ações
ou aquisição de ações próprias, inclusive em suas empresas
controladas;

d)

Toda e qualquer operação destinada à compra ou à aquisição, sob
qualquer outra forma, de participações societárias em sociedades de
qualquer natureza, nacionais ou estrangeiras, registradas ou a serem
registradas no ativo permanente da Sociedade, qualquer que seja o
percentual objeto da aquisição, assim como operações de venda ou
alienação de participações societárias detidas pela Sociedade, qualquer
que seja o percentual objeto da alienação;

e)

Celebração de contratos pela Companhia em valor superior a R$ 25
milhões (vinte e cinco milhões de reais);

f)

Aprovação do plano de negócios da Companhia e de todo e qualquer
documento e/ou contrato a ele relacionado;
26

g)

Aumento de participação em sociedades controladas ou coligadas, no
Brasil ou no exterior, ou a criação de qualquer subsidiária, inclusive
integral;

h)

A constituição de novas sociedades, abertura e fechamento de filiais e
escritórios de representação ou a dissolução ou liquidação da
Companhia ou de qualquer de suas empresas controladas, ou a
decisão de reverter ou suspender qualquer desses processos;

i)

Celebração e alteração de acordos de acionistas em sociedades que a
Companhia tenha participação;

j)

Aprovação de (1) empréstimos e financiamentos, incluindo a concessão
de qualquer garantia real ou fidejussória, no valor agregado igual ou
superior a R$10 milhões (dez milhões) ou que tenham prazo superior a
12 meses, ou (2) contratos de qualquer natureza que impliquem, por
meio de uma operação isolada ou de uma seqüência de operações, em
obrigações, no valor agregado igual ou superior a R$ 25 milhões (vinte e
cinco milhões de reais);

k)

Autorização para a alienação ou transferência de titularidade, a qualquer
título, de ou sobre bens imóveis e/ou móveis, e direitos integrantes do
ativo permanente, bem como a alienação ou a oneração da participação
societária da Companhia em qualquer de suas empresas controladas,
em qualquer hipótese desde que envolva valor superior a R$2 milhões;

l)

Proposição de política de pagamento de dividendos e opinião e
proposição à Assembleia Geral de distribuição de dividendos;

m)

Autorização para o encaminhamento à Assembleia Geral de qualquer
proposta de iniciativa da Diretoria;

n)

Autorização para o pagamento antecipado de obrigações a credores
e/ou fornecedores em montante superior a R$10 milhões (dez milhões
de reais);

o)

A emissão de todo e qualquer valor mobiliário (inclusive debêntures
simples e notas promissórias), ou título conversível em valor mobiliário,
pela Sociedade ou por suas empresas controladas;

p)

Manifestação sobre o relatório da administração, as demonstrações
financeiras e as contas da diretoria;

q)

Fixação e distribuição, dentro dos limites fixados anualmente pela
Assembleia Geral, dos valores da remuneração dos administradores,
quando votada verba global;
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r)

Autorização para a prestação de fianças ou avais, ou oneração de bens
ou direitos do ativo permanente, em favor de controladas ou coligadas;

s)

Eleição e destituição dos membros da Diretoria;

t)

Aprovação de quaisquer contratos ou operações entre a Companhia e
suas Controladas de um lado e seus acionistas controladores,
sociedades sob controle comum, sociedades ligadas e/ou coligadas a
tais acionistas, além de fundos em que tais acionistas tenham a maioria
ou a totalidade das quotas e o poder de destituir isoladamente o
administrador, ou membros dos órgãos de administração, de outro lado,
em montante superior a R$200 mil ou a 1% do patrimônio líquido, o que
for maior, observado que, em qualquer hipótese, tais operações deverão
ser realizadas em condições de mercado;

u)

Aprovação de deliberação acerca de qualquer matéria que, por lei,
enseje ao acionista de qualquer de suas empresas controladas o direito
de retirar-se ou qualquer de suas empresas controladas;

v)

Aprovação da estrutura orgânica, qualificação de cargos e funções
operacionais da Companhia, suas controladas e coligadas;

w)

Deliberação sobre contratos que envolvam marcas registradas, patentes,
processos de produção e de tecnologia de propriedade ou uso da
Companhia;

x)

Deliberação sobre o pagamento de dividendos intercalares à conta do
lucro apurado em balanço semestral, ou intermediários à conta de lucros
acumulados ou reservas, e sobre o pagamento de juros sobre o capital
próprio, na forma e nos limites da Lei;

y)

Definição prévia dos atos a serem praticados pela Diretoria, em outras
empresas nas quais a Companhia seja acionista ou sócia;

z)

Nomeação e destituição de auditores independentes e homologação do
plano de auditoria interna;

aa)

Distribuição entre os Diretores da parcela do lucro líquido do exercício
destacada pela Assembleia Geral na forma do artigo 22 do Estatuto
como gratificação de desempenho.

Artigo 12 - A Diretoria será composta de no mínimo dois e no máximo
quatro membros, a critério e eleitos pelo Conselho de Administração, tendo um
a denominação de Diretor Presidente e os demais a denominação de Diretor,
salvo se outra lhe for conferida no ato da eleição. O Conselho de Administração
atribuirá a um dos eleitos a função de substituir o Diretor Presidente na vaga ou
impedimento desse, e designará o Diretor que terá as funções de
relacionamento com os Investidores.
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Parágrafo 1º - O prazo de gestão dos membros da Diretoria será de três anos,
permitida a reeleição.
Parágrafo 2º - Os eleitos tomarão posse mediante assinatura de termo no livro
próprio.
Parágrafo 3º - No caso de vaga ou impedimento definitivo de qualquer
membro da Diretoria, caberá ao Conselho, no prazo máximo de trinta dias que
se seguirem à vacância distribuir as funções para os remanescentes, ou eleger
novo Diretor, fixando-lhe as atribuições e o prazo do mandato.
Artigo 13 - Compete aos Diretores a administração geral da
Companhia, representando-a em todos os atos da vida civil e comercial, ativa e
passivamente na forma a seguir disposta:
Parágrafo 1º - A Companhia será representada por um Diretor:
a) Quando em Juízo;
b) Perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias,
empresas públicas ou mistas;
c) Para firmar correspondências;
d) Para endossar títulos para efeito de cobrança ou depósito em nome da
Companhia.
Parágrafo 2º - A Companhia será representada por dois Diretores, sendo um
obrigatoriamente o Diretor Presidente ou seu substituto para:
a) Outorgar procurações;
b) Adquirir, alienar ou de qualquer forma transferir bens imóveis ou móveis, e
direitos que devam integrar ou sejam integrantes do Ativo Permanente;
c) Adquirir ou alienar participações societárias de quaisquer companhias;
d) Prestar fianças ou avais, ou onerar bens ou direitos do ativo permanente,
em favor de controladas ou coligadas;
e) Firmar contratos que envolvam marcas registradas, patentes, processos
de produção e de tecnologia de propriedade ou uso da Companhia.
Parágrafo 3º - A Companhia será representada por dois Diretores ou um
Diretor e um procurador, para:
a) Contratar empréstimos com instituições financeiras e equiparadas;
b) Para qualquer outro ato não especificado no estatuto, ou exigido pela lei,
que implique em responsabilidade ou obrigação da Companhia perante
terceiros, ou exoneração desses perante ela.
Parágrafo 4º - A Companhia será representada por dois Diretores, dois
procuradores, ou um Diretor e um procurador para movimentação de valores,
emissão e endosso de títulos de crédito, receber e dar quitação, firmar
contratos e acordos comerciais.
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Parágrafo 5º - No instrumento de procuração serão especificados os poderes
conferidos e o prazo de validade, que não será superior a um ano, salvo os
poderes da cláusula "ad judicia et extra" que poderão ser outorgados por prazo
indeterminado.
Parágrafo 6º - É expressamente vedada a prática pelos Diretores ou
procuradores de qualquer ato que envolva a Companhia em obrigações ou
negócios alheios aos objetivos ou interesses sociais, tais como a concessão
de fianças, avais ou outras garantias a terceiros, excluindo dessa proibição
aquelas fianças, avais ou outras garantias prestadas em favor de empresas
controladas ou coligadas, ou aquelas expressamente autorizadas pelo
Conselho de Administração.
Artigo 14 - Compete a todos e cada um dos Diretores: a) a
administração e gestão dos negócios da Companhia, de acordo com as suas
atribuições; b) implementar as orientações do Conselho de Administração; c)
dar cumprimento à Lei, ao presente Estatuto, e ao Regimento Interno da
Companhia, quando aprovado pelo Conselho de Administração ou pela
Diretoria.
Parágrafo 1º: Compete à Diretoria, por deliberação majoritária de seus
membros:
a) Fazer proposições ao Conselho de Administração;
b) Distribuir entre os funcionários a parcela do lucro líquido do exercício
destacada pela Assembleia Geral na forma do artigo 22 do Estatuto como
gratificação de desempenho;
c) Alterar o endereço ou as atividades de filiais, escritórios, depósitos e outros
estabelecimentos no Brasil e no exterior, respeitado o Capítulo Primeiro, Artigo
3º, desse Estatuto.
Parágrafo 2º - As reuniões somente se instalarão com a presença do Diretor
Presidente, ou no seu impedimento, do Diretor a quem o Conselho de
Administração atribuiu as funções de Presidente, nos termos do artigo 12.
Artigo 15 - Compete originariamente ao Diretor Presidente ou ao seu
substituto:
a) Convocar e presidir as reuniões de Diretoria;
b) Representar a Diretoria nas reuniões do Conselho de Administração;
c) Coordenar a atividade dos demais Diretores da Companhia e da Diretoria
das controladas e coligadas;
d) Apresentar ao Conselho de Administração as proposições da Diretoria,
as demonstrações financeiras, os orçamentos de operações e investimentos,
o planejamento financeiro e o fluxo de caixa da Companhia e das
companhias controladas e coligadas e todas as demais matérias cuja
competência caiba ao Conselho;
e) Propor ao Conselho de Administração cargos de Diretores e a nominata
das pessoas pré qualificadas em condições de desempenhar as funções;
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f) Coordenar a elaboração do orçamento e fiscalizar a sua execução, através
da supervisão das atividades de controladoria;
g) Supervisionar todas as atividades de controladoria;
h) Definir a política de relações com o mercado acionário;
i) Apresentar ao Conselho de Administração a estrutura orgânica,
qualificação dos cargos e funções operacionais da Companhia, suas
controladas e coligadas;
j) Voto de qualidade nas deliberações da Diretoria;
k) Exercer outras atribuições que forem definidas pelo Conselho de
Administração;
l) Receber citação e intimação pessoal, judicial, extrajudicial ou
administrativa;
CAPÍTULO QUARTO
Do Conselho Fiscal
Artigo 16 - A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento
permanente, que será instalado na forma da lei.
Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal terá três membros titulares e respectivos
suplentes, todos eleitos em Assembleia Geral, que lhes fixará remuneração
obedecido a mínima legal, bem como observados os requisitos e impedimentos
legais.
Parágrafo 2º - O Conselho Fiscal será eleito quando da realização da
Assembleia Geral Ordinária, na forma do disposto no art. 161, §4º, da Lei
6404/76 e exercerá as funções até a próxima Assembleia Geral Ordinária que
se realizar, podendo ser reeleitos os seus membros.
Parágrafo 3º - Os membros do Conselho Fiscal, pessoas físicas residentes no
Brasil, terão a competência e atribuições fixadas em lei.
CAPÍTULO QUINTO
Da Assembleia Geral
Artigo 17 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos
quatro meses seguintes ao término do exercício social, para os fins previstos
em lei. Reunir-se-á extraordinariamente sempre que os interesses sociais
exigirem.
Artigo 18 - Sem prejuízo das demais matérias previstas em Lei, é da
competência da Assembleia Geral deliberar sobre as seguintes matérias:
I – Solicitação de recuperação judicial ou pedido de autofalência da
Companhia, dissolução ou liquidação da Companhia, e/ou decisão sobre a
forma de exercício do seu direito de voto em Assembleias Gerais de suas
controladas que tratem dessas mesmas matérias;
II – Resgate de ações com redução do capital social;
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III – Emissão de debêntures e outros títulos/valores mobiliários conversíveis em
ações;
IV – Quaisquer alterações no Estatuto Social;
V – Cisão, fusão ou incorporação da Companhia;
VI – Fixação da política de distribuição de dividendos da Companhia e sua
alteração;
VII – Cancelamento do registro de companhia aberta perante a Comissão de
Valores Mobiliários – CVM.
Artigo 19 - A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de
Administração ou, na falta deste, pelas pessoas previstas em lei, e será
instalada e dirigida por mesa composta de Presidente e Secretário escolhidos
pelos acionistas presentes.
Parágrafo 1º - O primeiro anúncio de convocação da Assembleia Geral deverá
ser publicado com quinze dias de antecedência, no mínimo, e o segundo
anúncio com oito dias de antecedência, no mínimo.
Parágrafo 2º - Nas Assembleias Gerais 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.
Parágrafo 3º - Nas Assembleias Gerais, o acionista pessoa física deverá
apresentar seu documento de identidade. O acionista que pretender ser
representado por procurador nas Assembleias 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. Esta exigência de prazo deverá constar expressamente dos
Editais de Convocação.
Artigo 20- - Nos 5 (cinco) dias úteis que antecederem a qualquer
Assembleia Geral, ficarão suspensos os serviços de desdobramento,
agrupamento e transferência de ações até o encerramento da Assembleia.
Artigo 21 - Excetuados os casos previstos em lei, as deliberações
sociais em Assembleia serão tomadas sempre por maioria absoluta de votos,
não se computando os em branco.
Artigo 22 - A Assembleia Geral que apreciar a destinação do resultado
do exercício poderá destacar parcela do saldo do lucro líquido a sua disposição
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na forma do Artigo 25 e obedecido o limite legal, para ser atribuído aos
Diretores e funcionários, como gratificação de desempenho.
Artigo 23 - A Assembleia Geral Ordinária estabelecerá o montante
global anual para a remuneração dos Administradores.
CAPÍTULO SEXTO
Do Exercício Social
Artigo 24 - O exercício social termina no dia 31 de dezembro de cada
ano, quando a Diretoria fará levantar balanço geral e elaborará as
demonstrações financeiras previstas em lei. A Companhia também levantará
balanço semestral no dia 30 de junho de cada ano.
Artigo 25 - Do resultado do exercício serão feitas as deduções
previstas em lei e a provisão para as incidências tributárias.
Parágrafo 1º - O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação:
a) 5% (cinco por cento) para constituição de reserva legal, até atingir 20%
(vinte por cento) do capital social;
b) 25% (vinte e cinco por cento) como dividendo aos acionistas;
c) 25% (vinte e cinco por cento) como Reserva para Investimentos e Capital
de Giro.
Parágrafo 2º - A Reserva para Investimento e Capital de Giro terá por
finalidade assegurar investimentos em bens de ativo permanente e acréscimo
do capital de giro, inclusive através de amortização de dívidas da Companhia,
bem como o financiamento de empresas controladas e coligadas. Referida
reserva terá como limite máximo o valor do capital social integralizado.
Parágrafo 3º - O saldo do lucro líquido após as deduções do Parágrafo
primeiro ficará à disposição da Assembleia Geral que lhe dará a destinação.
Parágrafo 4º - A Companhia poderá pagar juros sobre o capital próprio, na
forma e limites da Lei.
Parágrafo 5º - Os dividendos intermediários, intercalares, e os juros sobre o
capital próprio declarados em cada exercício social poderão ser imputados ao
dividendo mínimo obrigatório do resultado do exercício social em que forem
distribuídos.
Parágrafo 6º - Todo o lucro líquido não destinado, na forma da lei, à reserva
legal, à reserva estatutária, à reserva para contingências, à retenção de lucros
previstos em orçamento de capital aprovado pela Assembleia Geral ou à
reserva de lucros a realizar deverá ser distribuído como dividendos aos
acionistas.
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Artigo 26 - Prescreve em três anos a ação para haver dividendos,
contados da data que tenham sido colocados à disposição dos acionistas. Os
dividendos distribuídos e não reclamados reverterão em favor da Companhia.
CAPÍTULO SÉTIMO
Da Dissolução, Liquidação e Extinção
Artigo 27 - A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos
casos previstos em lei, e pelo modo que for estabelecido pela Assembleia
Geral, a qual designará os liquidantes que devam funcionar durante o período
da liquidação.
Artigo 28 - Realizado o ativo e pago integralmente o passivo, os
liquidantes convocarão Assembleia Geral para a prestação de contas final.
Aprovadas as contas far-se-á o rateio igualitário por ação, dos recursos
existentes. Promovido o rateio, a Assembleia declarará encerrada a liquidação
e extinta a Companhia.
CAPÍTULO OITAVO
Aquisição do poder de controle da Companhia
Artigo 29 - Em caso de alienação de controle, deverá ser contratada sob
a condição suspensiva ou resolutiva de que o adquirente se obrigue a
concretizar, no prazo de até 90 dias da data de formalização da transferência
das ações representativas do controle, uma oferta pública de aquisição de
todas as ações emitidas pela Companhia (“tag along”), por preço igual ao valor
pago por ação integrante do bloco de controle, e nas mesmas condições de
pagamento, de modo a assegurar a todos os demais acionistas da Companhia
tratamento igualitário àquele dado ao alienante.
Parágrafo 1º - Não caracteriza alienação de controle:
a) A venda, cessão e/ou transferência de ações da Companhia entre
acionistas integrantes do bloco de controle e/ou signatários de acordos de
acionistas da Companhia regulando o exercício de direitos políticos associados
às ações integrantes do bloco de controle;
b) A transferência do controle decorrente de decisão ou ato judicial ou de
algum órgão regulador que obrigue o(s) acionista(s) controlador(es) da
Companhia a desfazer-se de parte ou da totalidade das ações por ele(s)
detidas;
c) Se o poder de controle vir exercido por bloco de controle, caso o
adquirente passe a fazer parte do bloco de controle, mas não detenha os votos
necessários para o exercício do poder de controle.
Parágrafo 2º - Será também exigida a oferta pública quando houver
cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou
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direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações emitidas pela
Companhia, que venha a resultar na alienação de ações que assegurem o
poder de controle da Companhia.
Artigo 29A - Caso os acionistas reunidos em Assembleia Geral
Extraordinária aprovem a alteração da Cláusula 29 deste Estatuto Social de
forma a excluir o direito dos acionistas de venderem suas ações nas mesmas
condições e pelo mesmo preço por ação que os acionistas controladores nos
casos de alienação do controle, o acionista controlador ou grupo de acionistas
controlador da Companhia deverá efetivar oferta pública de aquisição de
ações. O preço mínimo a ser ofertado não poderá ser inferior ao maior dos
seguintes valores: (i) 140% da cotação unitária média, ponderada pelo volume,
das ações da Companhia durante o período de 90 (noventa) dias anteriores à
realização da Assembleia que aprovou a referida alteração e (ii) o valor
equivalente ao 10 (dez) vezes o LAJIDA (calculado conforme o ofício circular
CVM nº01/06), excluída a Dívida Líquida, dividido pelo número total de ações
da Companhia. Caso o controlador ou grupo de acionistas controladores não
cumpra com a obrigação imposta neste Artigo no prazo de 120 (cento e vinte)
dias, o Conselho de Administração da Companhia convocará Assembleia
Geral, na qual tais acionistas não poderão votar, para deliberar sobre a
suspensão dos direitos de acionistas que descumpriram com a obrigação
imposta por este artigo, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.
Para os fins deste Artigo 29A “Dívida Líquida” significa a dívida financeira
líquida da Companhia, somando-se as seguintes contas do balanço da
Companhia: (i) financiamentos (curto e longo prazo); (ii) debêntures (curto e
longo prazo); (iii) contas a pagar relativa à aquisição de ativos; (iv) dividendos
declarados (mas não pagos); e (v) outras contas do passivo sujeitas ao
pagamento de juros (excluindo Tributos), se houver, não mencionadas nos
itens (i) a (iv) acima, subtraindo-se a soma de (a) caixa e bancos e (b)
investimentos de curto prazo.
CAPÍTULO NONO
Disposições Gerais
Artigo 30 - Nos casos de dissidência, serão observadas as normas
dispostas em Lei, e em Acordo de Acionistas arquivado na sede da
Companhia, nos termos do artigo 118 da Lei 6404/76.
Artigo 31 - A Companhia observará os acordos de acionistas
arquivados na sede social, sendo expressamente vedado aos integrantes da
mesa diretora dos trabalhos assembleares acatar declaração de voto de
qualquer acionista signatário de acordo de acionistas arquivado na sede social,
quando proferida em desacordo com o que estiver ajustado no referido acordo.
Artigo 32 - É vedado à Companhia aceitar e proceder a transferência de
ações e/ou a oneração delas e/ou cessão de direitos de preferência que não
respeitar aquilo que estiver previsto e regulado no acordo de acionistas.
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Relatório detalhando a origem e justificativa das alterações propostas e
analisando os seus efeitos jurídicos e econômicos

A origem do aumento de capital reside no fato de ter a última Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia, realizada em 25 de outubro de 2011 (publicada em
31.01.2012) deliberado pelo resgate, na forma do Estatuto Social, de 39.269 ações
preferenciais de classe “B” e pela conversão de 427 ações preferenciais de classe “B”. A
dissidência foi de 106 ações. Em relação as ações preferênciais de classe “A” foram
convertidas 1.017.789 ações preferenciais de classe “A” e a dissidência foi de 3.178
ações. As dissidências foram acolhidas e as ações ordinárias que resultaram da
conversão foram recolocadas através de negociação em Bolsa de Valores, no prazo e na
forma do artigo 45, parágrafo 6 da Lei 6404/76. A conversão se deu na proporção de
uma ação preferencial por uma ação ordinária, resultando em 1.021.500 ações
ordinárias. Com tais operações a Companhia, atualmente, não possui ações preferenciais
e seu capital passou a ser representado exclusivamente por 1.309.235.008 ações
ordinárias.
A última redação do “caput” do artigo quinto do Estatuto Social foi aprovada pela
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25.10.2011, e trazia o seguinte teor:
Artigo 5º - O capital social é de R$429.455.171,31
(quatrocentos e vinte e nove milhões, quatrocentos e cinquenta
e cinco mil, cento e setenta e um reais e trinta e um centavos)
representado por 1.309.271.487 (um bilhão, trezentas e nove
milhões, duzentas e setenta e uma mil, quatrocentas e oitenta e
sete) ações ordinárias.
De acordo com a proposta para deliberar sobre o saldo da reserva especial de resgate
das ações preferenciais de classe “B” objeto do artigo sexto do Estatuto Social após
integralmente cumprida sua finalidade e a destinação do saldo para voltar a integrar o
capital social de onde foi destacada quando da emissão e subscrição das ações
preferenciais de classe “A” e “B”, consequentemente aumentando o capital social, sem
emissão de novas ações, alterando a redação do “caput” do artigo quinto do Estatuto
Social e excluindo o artigo sexto do Estatuto, renumerando-se os seguintes.
A Proposta da Administração de alteração do “caput” do Art. 5 do Estatuto Social da
Companhia a ser apreciada na Assembleia Geral Extraordinária de 23.04.2012 tem por
objetivo promover na alteração do Estatuto Social, enquanto matéria de prerrogativa
exclusiva da Assembleia Geral dos acionistas. Os efeitos jurídicos da proposta residem
em adequar a redação do Estatuto Social com a realidade da Companhia, em função das
conversões das ações preferenciais aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária de
25.10.2011 e ratificadas por suas Assembleias Especiais. O efeito econômico da
Proposta da Administração é que o valor integral do saldo da reserva de capital criada
para o resgate de ações preferenciais de classe “B”, deliberada pela Assembleia Geral
Extraordinária de 17 de agosto de 2007 e formada com recursos de R$ 24 milhões
originários da capitalização adotada, destacada da subscrição e integralização de ações
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preferenciais, no ambiente da reestruturação acionária, introduzida no Estatuto Social
pelo acréscimo do parágrafo 5 do artigo 6 do Estatuto Social). A reserva foi destacada
do capital social e tinha por finalidade atender os compromissos estatutários vinculados
com as ações preferenciais de classe “B”. Assim, após adotada a conversão e resgate da
totalidade das ações preferenciais de classe “B”, a reserva deixou de ter função. Ao
mesmo tempo, resta o saldo de R$ 23.459.362,49 que merece destinação. Na forma do
Estatuto Social, é da competência da Assembleia Geral deliberar sobre a sua destinação
desse saldo. A proposição é que o valor integral do saldo retorne à conta capital social,
de onde originariamente foi destacado, recompondo a conta capital, que passa dos atuais
R$429.455.171,31 (quatrocentos e vinte e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e
cinco mil, cento e setenta e um reais e trinta e um centavos) para R$452.914.533,80
(quatrocentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e quatorze mil, quinhentos e trinta
e três reais e oitenta centavos). Consequentemente, o artigo 6º do Estatuto Social que
tratava exclusivamente dessa reserva (conforme redação definida pela Assembleia Geral
Extraordinária de 25 de outubro de 2011), será excluído, refletindo na numeração dos
artigos que lhe seguem e eventuais referências, o que por sua vez se encontra
evidenciado na proposta de consolidação objeto do item (4) da ordem do dia da
Assembleia Gertal Extraordinária.
Assim, o Artigo 5° do Estatuto Social passará a ter a seguinte redação:
Artigo 5º - O capital social é de R$452.914.533,80
(quatrocentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e
quatorze mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta
centavos) representado por 1.309.235.008 (um bilhão,
trezentas e nove milhões, duzentas e trinta e cinco mil e oito)
ações ordinárias.

Já o artigo 6° do Estatuto Social será excluído, renumerando-se os seguintes.
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Formulário de referência
Comentários dos diretores (Instrução CVM 480 - Item 10)
10.1. Os diretores devem comentar sobre:
a) condições financeiras e patrimoniais gerais
Os indicadores de conjuntura macro e micro econômicas registraram moderação no
ritmo de crescimento da economia brasileira, segundo relatório de inflação de dezembro
de 2011 do Banco Central do Brasil. Contudo, a perspectiva para o desempenho da
atividade econômica seguirá favorecido pela expansão da demanda interna, sustentada
pela força do mercado de trabalho e pela expansão do crédito, embora em ritmo
moderado.
O agronegócio brasileiro vive um momento de crescimento inédito e relativamente
imune à deterioração da economia internacional observada nos últimos meses. O peso
crescente do agronegócio no PIB brasileiro e nas exportações, tanto em preços como em
volumes, impulsionou a capacidade de investimentos dos produtores, e
consequentemente a atividade dos fornecedores de bens de capital como a Kepler
Weber.
O agronegócio participou ativamente do crescimento das exportações em 2011. A
produção de grãos para a safra de 2010/2011 registrou um volume de 163 milhões de
toneladas, 9,2% superior à safra 2009/2010, de acordo com o 3° levantamento do
acompanhamento da safra 2011/2012 brasileira, realizado pela Companhia Nacional de
Abastecimento (CONAB), em dezembro de 2011. O aumento da produtividade, o
crescimento na área cultivada e as boas condições climáticas na maioria das regiões
produtoras foram determinantes para fazer de 2011 um ano de recordes.
De acordo com o 5º levantamento do acompanhamento da safra 2011/2012, divulgado
em fevereiro de 2012 pela CONAB, a produção brasileira de grãos deverá recuar 3,7%
na safra 2011/12 em relação à obtida no ano anterior, no entanto, espera-se uma
expansão da área plantada de 3,3% passando assim dos 51 milhões de hectares.
O déficit da capacidade estática de armazenagem, aliado à safra projetada pelos órgãos
governamentais, deverá demandar um volume relevante de novos investimentos no
setor de armazenagem para o ano de 2012. Dentro deste contexto a Kepler Weber está
pronta para absorver este crescimento.
O clima dos negócios é propício ao mercado de equipamentos para armazenagem. O
preço das principais commodities agrícolas se manteve em patamares confortáveis e o
BNDES renovou, até dezembro 2012, a principal linha de crédito utilizada pelos
produtores agrícolas (Finame – PSI). Por outro lado, o déficit crônico de capacidade
estática de armazenagem frente à safra recorde (2010/2011) alimentou a demanda por
produtos e soluções Kepler Weber em 2011 e deverá sustentar a atividade da
Companhia em 2012.
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A Kepler Weber encerrou o ano de 2011 com ótimas condições financeiras e
patrimoniais:
Receita Líquida
2011 foi marcado por uma forte
progressão do faturamento em relação a
2010 (+15,2%). A Receita Líquida
atingiu R$ 422,1 milhões.
Lucratividade
O Lucro Bruto da Companhia cresceu
6,4%, estabelecendo-se em R$ 85,7
milhões em 2011. A Lucratividade
sofreu o impacto da erosão dos preços
de venda e do mix de produtos
vendidos.
O Lucro Líquido foi de R$ 28,3
milhões, apresentando crescimento de
11,2% frente aos R$ 25,4 milhões em
2010.
EBITDA
O resultado do EBITDA foi de R$ 52,4 milhões com margem EBITDA de 12,4%, ante
o resultado de R$ 53,3 milhões obtidos em 2010, com margem de 14,5%.

b) estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:
i. hipóteses de resgate
Conforme descrito no Artigo 6º, parágrafo 2º, letra “a”, do Estatuto da Companhia, as
ações preferenciais classe “B” serão imediatamente resgatadas em caso de ocorrência de
alienação do controle da controlada Kepler Weber Inox Ltda. (KW Inox).
No dia 28 de outubro de 2010 a controlada Kepler Weber Industrial S.A. incorporou a
Kepler Weber Inox Ltda., empresa anteriormente controlada diretamente pela Kepler
Weber S.A., com versão de seu patrimônio líquido a valor contábil. Posteriormente à
incorporação, as operações da Kepler Weber Inox Ltda. foram descontinuadas, sendo
que suas operações foram apresentadas separadamente em relação às operações em
continuidade da Companhia.
Conforme disposto no Artigo 6º, parágrafo 3º do Estatuto da Companhia, como a
alienação da KW Inox não ocorreu até 17 de agosto de 2010, a partir de setembro de
2010 o resgate das ações preferencias de classe “B” passou a ocorrer mensalmente, na
razão de 1/120 avos do total destas ações em circulação em 17 de agosto de 2010 até 25
de outubro de 2011, data em que foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da
Kepler Weber realizada em segunda convocação: (i) a conversão da totalidade das ações
preferenciais de classe “A” de emissão da Companhia em ações ordinárias, na
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proporção de 1 ação ordinária para cada ação preferencial classe “A”; (ii) a conversão,
facultativa, das ações preferenciais de classe “B” em ações ordinárias, na proporção de
1 ação ordinária para cada ação preferencial classe “B”, por opção dos seus respectivos
titulares e (iii) a antecipação do resgate da totalidade das ações preferenciais de classe
“B”, caso algum de seus titulares não exerça a faculdade de conversão mencionada no
item “ii” acima, devendo o preço do resgate ser calculado na forma do parágrafo 4° do
artigo 6° do Estatuto Social da Companhia.
A referida conversão poderá ser exercida durante o período de 30 dias, contados de 31
de janeiro de 2012. Caso algum de seus titulares não exerça a faculdade de conversão
mencionada, será realizada antecipação do resgate da totalidade das ações preferenciais
de classe “B”, devendo o preço do resgate ser calculado na forma do parágrafo 4° do
artigo 6° do Estatuto Social da Companhia.
Os acionistas titulares de ações preferenciais de classes “A” e “B”, cujas ações tenham
sido adquiridas até 27 de julho de 2011, inclusive, e que dissentirem das deliberações
das respectivas Assembleias Especiais terão o direito de se retirarem da Companhia,
mediante o reembolso do valor de suas ações. O reembolso poderá ser reclamado pelos
acionistas dissidentes no prazo de 30 dias, contados a partir 31 de janeiro de 2012, data
de publicação das atas das Assembleias Especiais. Decairão do direito de retirada os
acionistas que não o exercerem dentro do prazo fixado.
O valor de reembolso das ações preferenciais de classes “A” e “B” de emissão da
Companhia de que sejam titulares os acionistas titulares de ações preferenciais de
classes “A” e “B” dissidentes, calculado pelo valor de patrimônio líquido constante do
balanço levantado em 31 de dezembro de 2010 e aprovado pela Assembleia Geral
Ordinária realizada em 28 de abril de 2011, é de R$ 0,2052 por ação,
independentemente da classe. Não se aplica o disposto no item 11 do Anexo 20 da
Instrução CVM nº 481/2009, uma vez que as ações preferenciais de classes “A” e “B”
não são negociadas na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros.
Além desta disposição, não há outras hipóteses de resgate de ações de emissão da
Companhia além das legalmente previstas.
ii. fórmula de cálculo do valor de resgate
Conforme disposto no Artigo 6º, parágrafo 4º, do Estatuto Social, o preço do resgate das
ações preferenciais de classe “B” é equivalente à soma do preço de emissão, ou seja, R$
0,3027 por ação, e do valor do eventual saldo de Dividendos Fixos não pago. Nesse
caso, o saldo do Dividendo Fixo não pago será corrigido pela TJLP, acrescida de um
spread de 3,8% ao ano, base 360 dias corridos, incidente sobre o saldo não pago desde a
data do inadimplemento até a data do resgate.
c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
Entendemos que mantidas as condições econômicas favoráveis e de recuperação do
mercado, acreditamos possuir liquidez e capacidade de geração de caixa operacional
para fazer frente aos compromissos financeiros assumidos de investimentos, despesas,
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obrigações e outros valores a serem pagos nos próximos exercícios. Caso haja
necessidade, acreditamos ter capacidade de contratação de empréstimos para financiar
nossos investimentos e aquisições, sem afetar significativamente nossa estrutura de
capital e o nível de endividamento.
d) fontes de financiamento para o capital de giro e para investimentos em ativos
não-circulantes utilizados
A principal fonte de recursos de nossa Companhia deriva do caixa gerado pelas
operações, complementada por linhas de crédito de fornecedores nacionais e
internacionais com prazos de pagamentos que variam de 14 a 30 dias para os nacionais
e entre 90 e 120 dias para as importações, através de linhas de cartas de crédito
contratadas junto a instituições financeiras.
Nossas principais exigências de caixa são decorrentes das necessidades de capital de
giro, de investimentos em tecnologia da informação, desenvolvimento de produtos e em
máquinas e equipamentos, além de pagamento de empréstimos e financiamentos.
Em 31 de dezembro de 2011, foram utilizadas as seguintes fontes de financiamento:


BRDE – FINAME – teve como finalidade a aquisição de máquinas e equipamentos
para a controlada Kepler Weber Industrial S.A., tendo sido contratadas às taxas de
4,5% (valor inicial de R$ 1.431), 5,5% (valor inicial de R$ 2.548) e 8,7% (valor
inicial de R$ 1.579).



BB – FINAME – teve como finalidade a aquisição de máquinas e equipamentos
para a controlada Kepler Weber Industrial S.A., tendo sido contratada à taxa de
8,7% (valor inicial de R$ 452).



EXIM PRÉ-EMBARQUE – com o objetivo de financiar exportações, a
Companhia possui atualmente contratadas dez linhas de EXIM Pré-Embarque, que
juntas totalizaram R$ 53.269 em 31 de dezembro de 2011 (R$ 19.133 em 31 de
dezembro de 2010), sendo duas operações com taxa de juros de 4,5% a.a. e as
demais com taxa de juros de 9% a.a, ambas pré-fixadas. Do total das operações, R$
23.095 vencem em até um ano e o restante (R$ 30.174) tem vencimento final em
outubro de 2013.



FINEP – recurso destinado ao financiamento de estudos e projetos de novos
produtos pela controlada Kepler Weber Industrial S.A., tendo sido contratado à taxa
de 4% a.a. (valor inicial de R$ 18.443).



FINIMP - teve como finalidade o financiamento de importações de máquinas e
equipamentos para a controlada Kepler Weber Industrial S.A., contratada à taxa de
4% a.a. (valor inicial de R$ 681).

41

e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos nãocirculantes que pretende utilizar para a cobertura de deficiências de liquidez:
A principal fonte de recursos da Companhia deriva do caixa gerado pelas operações e
das disponibilidades e aplicações financeiras, que em 31 de dezembro de 2011
totalizavam R$ 168 milhões.
A Companhia e suas controladas constantemente monitoram suas exigências de fluxo de
caixa operacional e na otimização de seu retorno de caixa sobre investimentos. A
Companhia garante que possui saldo em tesouraria suficiente para superar sua
necessidade de capital de giro operacional, incluindo o cumprimento de obrigações
financeiras; isto exclui o impacto potencial de circunstâncias extremas que não podem
ser razoavelmente previstas, como desastres naturais.
f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:
O endividamento líquido da Companhia reduziu 12,4%, resultado da variação positiva
das disponibilidades em 44,5% e do aumento do endividamento total em 27,8% em
2011 (em relação a 2010).
Em 2011 houve aumento no endividamento devido a novas captações de recursos
através de linhas de EXIM Pré-Embarque, FINAME PSI e FINEP, apesar da
amortização das Debêntures, do FINEM e das linhas antigas de EXIM no montante de
R$ 48,8 milhões no período. Da dívida total consolidada, as debêntures correspondem a
46,7% (66,2% em 2010), já a linha de FINEM do BNDES a 14,7% (22,2% em 2010), a
linha FINAME PSI a 3,4%, a linha FINEP a 8,8% e as linhas de EXIM Pré-Embarque a
25,3% (11,6% em 2010).

Endividamento (R$ mil)
EXIM Pré-Embarque
FINEM
FINAME PSI
FINIMP
Debêntures
Outros Empréstimos
Curto Prazo
EXIM Pré-Embarque
FINAME PSI
FINEM
FINEP
Ações Preferenciais Classe "B"
Debêntures
Longo Prazo
Endividamento Total
Disponibilidades
Endividamento Líquido

2011
23.095
6.169
75
681
11.441
1.544
43.005
30.175
7.144
24.742
18.451
12
86.637
167.161
210.166
(167.711)
42.455

2010
16.061
6.086
11.472
33.619
3.072
30.431
12
97.348
130.863
164.482
(116.025)
48.457

Var (%)
43,8%
1,4%
0,0%
0,0%
-0,3%
0,0%
27,9%
882,3%
0,0%
-18,7%
0,0%
0,0%
-11,0%
27,7%
27,8%
44,5%
-12,4%
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i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes

 BNDES - FINEM - teve como finalidade principal a construção da
fábrica em Campo Grande (MS) e a aquisição de máquinas e
equipamentos para a mesma, tendo como garantia as instalações da
unidade de Panambi (RS) e as instalações financiadas. Como parte do
acordo de investimento e reestruturação da Companhia, em 23 de
setembro de 2007, foi renegociado o prazo de pagamento da dívida da
controlada com o BNDES, passando o vencimento final para 2017, com
carência de pagamento do principal nos 2 primeiros anos e de juros no
primeiro ano. Os contratos de financiamentos estão subdivididos em 5
sub-créditos, atualizados parte pela cesta de moedas do BNDES,
calculada com base no custo médio ponderado de todas as taxas e
despesas incorridas pelo BNDES na captação de recursos, e parte pela
variação da TJLP, acrescida de juros de 1% a 4% a.a.
OPERAÇÃO FINALIDADES
Sub-crédito Implantação da unidade industrial para fabricação de
equipamentos e de silos para armazenagem de grãos, com
A e B – Valor capacidade de processar 50.000 toneladas de aço por ano,
inicial
– localizada no município de Campo Grande, Estado do Mato
R$19.428
Grosso do Sul;
Sub-crédito
C e D – Valor Pagamento de até 80% das máquinas e equipamentos nacionais
inicial – R$ adquiridos pela controlada Kepler Weber Industrial, que se
21.209
enquadrem nos critérios da FINAME;
Sub-crédito Construção do conjunto composto de 100 unidades habitacionais,
E – Valor centro comunitário, quadra poliesportiva, praça e play-ground,
inicial – R$ implantado em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo
900
Grande, Estado do Mato Grosso do Sul.


BRDE – FINAME – teve como finalidade a aquisição de máquinas e equipamentos
para a controlada Kepler Weber Industrial S.A., tendo sido contratadas às taxas de
4,5% (valor inicial de R$ 1.431), 5,5% (valor inicial de R$ 2.548) e 8,7% (valor
inicial de R$ 1.579).



BB – FINAME – teve como finalidade a aquisição de máquinas e equipamentos
para a controlada Kepler Weber Industrial S.A., tendo sido contratada à taxa de
8,7% (valor inicial de R$ 452).

43



EXIM PRÉ-EMBARQUE – com o objetivo de financiar exportações, a
Companhia possui atualmente contratadas dez linhas de EXIM Pré-Embarque, que
juntas totalizaram R$ 53.269 em 31 de dezembro de 2011 (R$ 19.133 em 31 de
dezembro de 2010), sendo duas operações com taxa de juros de 4,5% a.a. e as
demais com taxa de juros de 9% a.a, ambas pré-fixadas. Do total das operações, R$
23.095 vencem em até um ano e o restante (R$ 30.174) tem vencimento final em
outubro de 2013.



FINEP – recurso destinado ao financiamento de estudos e projetos de novos
produtos pela controlada Kepler Weber Industrial S.A., tendo sido contratado à taxa
de 4% a.a. (valor inicial de R$ 18.443).



FINIMP - teve como finalidade o financiamento de importações de máquinas e
equipamentos para a controlada Kepler Weber Industrial S.A., contratada à taxa de
4% a.a. (valor inicial de R$ 681).

DEBÊNTURES
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de setembro de 2007, foi
aprovada a emissão em série única de 154.168 debêntures simples da forma nominativa
e escritural, no valor total de R$ 139.999, ao valor nominal unitário de R$ 908,10
(novecentos e oito reais e dez centavos), na data de emissão, cujos recursos foram
utilizados para quitar as dívidas com credores financeiros que não subscreveram ações
da Companhia e para fortalecimento de caixa.
As debêntures têm o prazo de 13 anos, com carência do principal nos três primeiros
anos. Serão amortizadas em 120 parcelas mensais e sucessivas, vencendo a primeira no
dia 15 de novembro de 2010. As debêntures são remuneradas a uma taxa equivalente à
TJLP acrescida de um spread de 3,8% ao ano (“Taxa de Juros”). O montante
correspondente à parcela da TJLP que exceder 6% ao ano será capitalizado, dia a dia, a
partir da data de emissão até a data do vencimento das debêntures. O vencimento dos
juros remuneratórios está ocorrendo trimestralmente, a partir de 15 de janeiro de 2009
até 15 de outubro de 2010 e mensalmente a partir de então até o último vencimento em
15 de outubro de 2020. Em 31 de dezembro de 2011, o saldo das debêntures totalizou
R$ 98.078 (R$ 108.820 em 31 de dezembro de 2010).
Do total das debêntures emitidas, houve a adesão de R$ 138.745 até 31 de dezembro de
2007, e o saldo restante, no montante de R$ 1.254, foi adquirido pelo mercado no
exercício de 2008, totalizando R$ 139.999.
Ao subscritor de cada debênture foi conferido, como vantagem adicional, um bônus de
subscrição que dá o direito de subscrever uma quantia de ações ordinárias, mediante
dação em pagamento de uma debênture para cada bônus, à razão do valor nominal
unitário de R$ 908,10 (novecentos e oito reais e dez centavos) acrescidos do montante
de juros capitalizados das debêntures, dividido pelo preço de exercício atualizado. O
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preço de exercício é de R$ 0,3027 (valor expresso em centavos de real) por ação,
atualizado pela mesma forma de atualização do saldo devedor das debêntures. O bônus
de subscrição será válido até 15 de outubro de 2020.
As debêntures estão garantidas por carta fiança assinada pelos seguintes credores (i)
Banco do Brasil S.A., (ii) Banco Bradesco S.A., (iii) Banco Votorantin S.A., (iv) HSBC
Bank Brasil S.A., (v) Banco Safra S.A., os quais eram titulares de créditos no valor total
de R$ 136 milhões que foram pagos com os recursos da emissão das debêntures,
conjugada com o bônus de subscrição.
A Companhia realizou a segregação do componente patrimonial do instrumento de
dívida para apresentação do saldo a partir da data transição em 1º de janeiro de 2009,
conforme demonstrado abaixo:
Recurso de emissão de debêntures
Montante classificado como patrimônio líquido
Valor contábil do passivo financeiro na data da emissão

139.999
(8.324)
131.660

O componente do patrimônio líquido foi reconhecido inicialmente pela diferença entre o
valor justo do instrumento composto como um todo e o valor justo do componente
passivo.
O componente patrimonial foi reconhecido líquido de efeito de impostos diferidos,
cujos saldos nas datas de apresentação das demonstrações financeiras estão indicados na
nota explicativa 14.
Para valorização do valor justo do componente passivo, foi considerado que
instrumento financeiro de características similares, considerando garantias dadas pelos
Bancos anteriormente citados, sem o bônus de subscrição, consideraria taxa de correção
atrelada em média a 100% da taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI.
Subsequentemente ao seu reconhecimento inicial, o componente passivo de um
instrumento financeiro composto é mensurado pelo custo amortizado através do método
dos juros efetivos. Para apuração da taxa interna de retorno para mensuração posterior
do instrumento financeiro passivo foi considerada a taxa futura do CDI para as datas das
liquidações previstas no contrato, na data da emissão das debêntures, obtida através de
consulta a BM&F Bovespa.
No ano de 2011 houve aumento de capital nominal de R$ 1, passando a ser representado
por R$ 429.443 decorrentes do exercício de 1 bônus de subscrição, mediante dação em
pagamento de debêntures (no exercício de 2010 houve a subscrição de 6.966.000 ações
ordinárias, decorrentes do exercício de 2.322 bônus de subscrição, representando
aumento de capital nominal de R$ 2.353) (Nota Explicativa 28).
A escritura particular da emissão de debêntures possui cláusula de amortização
acelerada, estabelecendo que a controladora Kepler Weber S.A. deverá antecipar, em
uma única parcela, um montante equivalente a 12 parcelas de amortização das
Debêntures quando em qualquer data de pagamento de qualquer amortização das
debêntures (previsto para iniciar em novembro de 2010), a relação da dívida líquida
definida em contrato dividida pelo EBITDA (*) dos últimos 12 meses seja menor do
que 1,5 durante 2 exercícios fiscais consecutivos. A Kepler Weber S.A. manteve este
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índice acima do exigido em contrato, em 31 de dezembro de 2011, não sendo necessária
a amortização acelerada da debênture.
(*) EBITDA - definido na escritura como sendo lucro/prejuízo líquido acrescido de imposto de renda e contribuição social,
resultado financeiro líquido, resultado não operacional líquido, depreciação e amortização.
Consolidado
Taxas contratuais % Taxa efetiva de
a.a.
juros (% a.a.)
3,8%+TJLP
11,064%

Dez/2011

Dez/2010

98.078

108.820

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras
As debêntures estão garantidas por carta fiança assinada pelos seguintes credores (i)
Banco do Brasil S.A., (ii) Banco Bradesco S.A., (iii) Banco Votorantin S.A., (iv) HSBC
Bank Brasil S.A., (v) Banco Safra S.A., os quais eram titulares de créditos no valor total
de R$ 136 milhões que foram pagos com os recursos da emissão das debêntures,
conjugada com o bônus de subscrição.
iii. grau de subordinação entre dívidas
Não se aplica
iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à
alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de
controle societário
Limites de endividamento e contratação de novas dívidas
O limite de endividamento determinado para a contratação pela Diretoria de
empréstimos e financiamentos, incluindo a concessão de qualquer garantia real ou
fidejussória, é de no valor agregado igual ou inferior a R$10 milhões, ou que tenham
prazo inferior a 12 meses, ou em contratos de qualquer natureza que impliquem, por
meio de uma operação isolada ou de uma sequência de operações, em obrigações, no
valor agregado igual ou inferior a R$ 25 milhões.
Acima destes valores, e prazos, é necessária a aprovação do Conselho de
Administração, conforme definido no Estatuto Social, na letra “j” do artigo 12, e ainda a
necessidade de reunião prévia dos acionistas, e a aprovação com o voto favorável de no
mínimo 2/3 (dois terços) das Ações, conforme prevê o acordo de acionistas da
companhia em sua cláusula 2.1, letras v e x.
Distribuição de dividendos
Conforme estabelecido pelo parágrafo 4º, do artigo 5º do Estatuto Social, as
bonificações e dividendos serão distribuídos em razão do capital realizado, exceto no
caso do dividendo fixo atribuído as ações preferenciais de classe “B” nos termos deste
Estatuto Social. E ainda conforme parágrafo 5º - nos aumentos de capital mediante
subscrição de ações ou debêntures conversíveis, a Assembleia Geral ou o Conselho de
Administração, conforme o caso, poderá estabelecer que às novas ações sejam
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atribuídos dividendos calculados "pro rata temporis" a partir da data da homologação
ou da conversão, divulgando esta característica no anúncio próprio.
Com relação às ações preferenciais de classe “B”, conforme letra b do parágrafo 2º, do
artigo 6º do Estatuto Social, estas receberam até dia 25 de outubro de 2011, data em que
foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária e ratificada por suas assembleias
especiais de classe “A” e “B” da Kepler Weber realizada em segunda convocação a
conversão das ações preferenciais de classe “A” e “B” em ações ordinárias, um
dividendo prioritário fixo cumulativo mensal, calculado com base na variação da taxa
de juros de longo prazo, conforme divulgada pelo Conselho Monetário Nacional
(“TJLP”), acrescida de um spread de 3,8% ao ano, base 360 dias corridos, incidente
sobre o preço de emissão das ações preferenciais de classe “B”, ou seja, R$ 0,3027
(trinta centavos e vinte sete milésimos de real) (“Dividendo Fixo”). Caso o Dividendo
Fixo não seja integralmente pago em um mês, o saldo não pago cumulará para o mês
seguinte, e assim sucessivamente, até que o saldo do Dividendo Fixo não pago seja
integralmente quitado. O saldo do Dividendo Fixo não pago será corrigido pela TJLP,
acrescida de um spread de 3,8% ao ano, base 360 dias corridos, incidente sobre o saldo
não pago desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento.
Emissão de novos valores mobiliários
Conforme estabelecido pelo parágrafo 1º do artigo 5º do Estatuto Social a Companhia
mediante deliberação do Conselho de Administração está autorizada a aumentar,
independentemente de reforma estatutária o valor do capital social até o limite de
1.800.000.000 (um bilhão e oitocentos milhões) de ações, podendo ser dividido em
ações ordinárias, ações preferenciais de classe A e ações preferenciais de classe B,
observado que o número de ações preferenciais, independentemente da classe, nunca
será superior ao número de ações ordinárias e o número de ações preferenciais de classe
“B” não poderá exceder 39.996.080 (trinta e nove milhões novecentos e noventa e seis
mil e oitenta). O capital autorizado deverá sempre manter um número de ações
suficientes para o exercício dos bônus de subscrição emitidos na Assembleia Geral
Extraordinária de 28 de setembro de 2007.
Alienação de controle societário
Conforme estabelecido pelo artigo 30 do Estatuto Social, em caso de alienação de
controle, deverá ser contratada sob a condição suspensiva ou resolutiva de que o
adquirente se obrigue a concretizar, no prazo de até 90 dias da data de formalização da
transferência das ações representativas do controle, uma oferta pública de aquisição de
todas as ações emitidas pela Companhia (“tag along”), por preço igual ao valor pago por
ação integrante do bloco de controle, e nas mesmas condições de pagamento, de modo a
assegurar a todos os demais acionistas da Companhia tratamento igualitário àquele dado
ao alienante.
Ainda em consonância com o parágrafo 2º do artigo 30º, será também exigida a oferta
pública quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros
títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações emitidos pela
Companhia, que venha a resultar na alienação de ações que assegurem o poder de
controle da Companhia.
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g) limites de utilização dos financiamentos já contratados
A Companhia possuía em 31 de dezembro de 2011 um total consolidado de R$ 112 milhões em contratos
de financiamentos, sendo que o montante de R$ 80,5 milhões de longo prazo, relativos a linhas de
financiamentos FINAME, FINEN, FINEP e EXIM Pré-Embarque. Esses contratos representavam,
individualmente, valores inferiores a R$ 25 milhões, portanto, abaixo do qual é necessária a aprovação do
Conselho de Administração e aprovação prévia dos acionistas.

h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

Descrição das principais contas do Balanço Patrimonial
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

2011

Análise
Vertical
2011

2010

Análise
Vertical
2010

Análise
Horizontal
2011 x
2010

(Em milhares de reais, exceto porcentagens)
ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras retidas
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Adiantamento a fornecedores
Instrumentos financeiros derivativos
Outros créditos
Ativo mantido para venda
Não Circulante
Contas a receber de clientes
Aplicações financeiras retidas
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Impostos diferidos
Investimentos
Propriedade para investimentos
Imobilizado
Intangível

325.067
167.711
9.308
49.739
74.454
16.815
369
1.540
13
3.545
1.573
326.281
2.380
3.657
15.706
2.980
88.186
3
13.242
189.892
10.235
-

49,91%
25,75%
1,43%
7,64%
11,43%
2,58%
0,06%
0,24%
0,00%
0,54%
0,24%
50,09%
0,37%
0,56%
2,41%
0,46%
13,54%
0,00%
2,03%
29,14%
1,57%

230.434
116.025
32.761
60.167
14.658
351
2.514
423
1.799
1.736
321.638
4.694
3.277
16.014
4.138
85.027
3
13.329
184.690
10.466

41,74%
21,01%
5,93%
10,90%
2,66%
0,06%
0,46%
0,08%
0,33%
0,31%
58,26%
0,85%
0,59%
2,90%
0,75%
15,40%
0,00%
2,41%
33,46%
1,90%

41,07%
44,55%
n/a
51,82%
23,75%
14,72%
5,13%
-38,74%
-96,93%
97,05%
-9,39%
1,44%
-49,30%
11,60%
-1,92%
-27,98%
3,72%
0,00%
-0,65%
2,82%
-2,21%

TOTAL DO ATIVO

651.348

100,00%

552.072

100,00%

17,98%

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0
133.262
30.944
31.564
16.142
30.955
2.978
2.165
11.441
391
6.682
221.173
-

20,46%
4,75%
4,85%
2,48%
4,75%
0,46%
0,33%
1,76%
0,06%
1,03%
33,96%

101.232
20.492
22.147
12.628
27.689
2.208
1.789
11.472
2.807
182.187

18,34%
3,71%
4,01%
2,29%
5,02%
0,40%
0,32%
2,08%
0,00%
0,51%
33,00%

31,64%
51,01%
42,52%
27,83%
11,80%
34,87%
21,02%
-0,27%
n/a
138,05%
21,40%

80.524
86.637
6.173
37.731
9.625

12,36%
13,29%
0,95%
5,79%
1,48%

33.515
97.348
5.632
38.093
6.604

6,07%
17,63%
1,02%
6,90%
1,20%

140,26%
-11,00%
9,61%
-0,95%
45,75%

483
296.913
429.443
27.604
2.195
59.950
(222.279)
-

0,07%
45,58%

995
268.653

0,18%
48,66%

-51,46%
10,52%

65,93%
4,24%
0,34%
9,20%
-34,13%

429.442
27.604
2.262
62.628
(253.283)

77,79%
5,00%
0,41%
11,34%
-45,88%

0,00%
0,00%
-2,96%
-4,28%
-12,24%

651.348

100,00%

552.072

100,00%

17,98%

Circulante
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Salários e férias a pagar
Adiantamento de clientes
Impostos a recolher
Comissões a pagar
Debêntures
Instrumentos financeiros derivativos
Outras contas a pagar
Não Circulante
Financiamentos e empréstimos
Debêntures
Provisões
Impostos diferidos
Impostos a recolher
Outras contas a pagar
Patrimônio Líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de reavaliação
Ajuste de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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Ativo circulante
Em 31 de dezembro de 2011, o ativo circulante montou em R$ 325 milhões, apresentando um aumento
de 41% se comparado a 31 de dezembro de 2010 (R$ 230,4 milhões), sendo basicamente representado
por:

Aumento de disponibilidades e aplicações financeiras em R$ 61 milhões;

Aumento dos estoques em R$ 14,3 milhões;

Aumento de contas a receber de clientes em R$ 17 milhões;

Ativo não circulante
Em 31 de dezembro de 2011 o ativo não circulante montou em R$ 326,3 milhões
apresentando um aumento de 1,4% se comparado a 31 de dezembro de 2010 (R$ 321,6
milhões), basicamente representado por:
(i)

redução das contas a receber de clientes em R$ 2,3 milhões;

(ii)

aumento dos impostos diferidos em R$ 3,2 milhões;

(iii)

redução de depósitos judiciais em R$ 1,2 milhões;

(iv)

aumento de R$ 5,2 milhões no imobilizado.

Passivo circulante
Em 31 de dezembro de 2011, o passivo circulante era de R$ 133,3 milhões,
apresentando um aumento de 31,6% se comparado a 31 de dezembro de 2010, no valor
de R$ 101,2 milhões, basicamente representado por:
(i)

aumento de empréstimos e financiamento em R$ 9,4 milhões;

(ii)

aumento da provisão de férias e salários a pagar em R$ 3,5 milhões;

(iii)

aumento de fornecedores em R$ 10,4 milhões;

(iv)

aumento de adiantamento de clientes em R$ 3,3 milhões;

(v)

aumento de outras contas a pagar em R$ 3,9 milhões.

Passivo não circulante
Em 31 de dezembro de 2011, o passivo não circulante montou em R$ 221,2 milhões
representando um aumento de 21,4% se comparado a 31 de dezembro de 2010, no valor
de R$ 182,2 milhões, basicamente representados por:
(i)

aumento nos empréstimos e financiamentos em R$ 47 milhões;

(ii)

redução nas debêntures (R$ 10,7 milhões);

(iii)

aumento em impostos a recolher em R$ 3 milhões.
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Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2011 o patrimônio líquido montou em R$ 296,9 milhões
representando um aumento de 10,5% se comparado a 31 de dezembro de 2010 (R$
268,7 milhões).
A redução dos Prejuízos acumulados em R$ 31 milhões neste exercício juntamente com
a redução por depreciação do ajuste de avaliação patrimonial em R$ 2,7 milhões
influenciaram diretamente no aumento do Patrimônio Líquido da Companhia.
Descrição das principais contas da Demonstrações do Resultado

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
CONSOLIDADO

2011

Análise
Vertical
2011

2010

Análise
Vertical
2010

Análise
Horizontal
2011 x
2010

(Em milhares de reais, exceto porcentagens)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
Despesas com vendas
Gerais e administrativas
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais
LUCRO OPERACIONAL
Despesas financeiras
Receitas financeiras
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
LUCRO (PREJUÍZO) OPERAÇÕES CONTINUADAS
RESULTADO LÍQ DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

422.126

100,00%

366.330

100,00%

15,23%

(336.416)

-79,70%

(285.808)

-78,02%

17,71%

85.710

20,30%

80.522

21,98%

6,44%

(22.261)
(29.670)
16.858
(11.574)

-5,27%
-7,04%
3,99%
-2,74%

(19.277)
(22.210)
6.583
(4.408)

-5,26%
-6,06%
1,80%
-1,20%

15,48%
33,59%
156,08%
162,57%

39.063
(33.180)
23.310
29.193

41.210

11,25%

-5,21%

-7,86%
5,52%

9,25%

(27.798)
16.715

-7,59%
4,56%

19,36%
39,46%

6,92%

30.127
(4.854)
2.363

8,22%

-3,10%

-1,33%
0,65%

-9,46%
0,00%

(4.395)
3.456

-1,04%
0,82%

(939)

-0,22%

(2.491)

-0,68%

-62,30%

28.254

6,69%

27.636

7,54%

2,24%

-

0,00%

(2.232)

-0,61%

n/a

28.254

6,69%

25.404
-

6,93%

11,22%

Receita líquida de vendas
A Receita Líquida de 2011 (R$ 422,1 milhões) ultrapassou em 15,2% o valor registrado
no ano de 2010 (R$ 366,3 milhões), foi impulsionada pelas Exportações que atingiram a
marca de R$ 92,3 milhões, 39% superior ao ano anterior (R$ 66,4 milhões). O bom
desempenho das exportações da Companhia é fruto de uma política comercial que visa
direcionar a Kepler Weber como um dos principais players do cenário mundial.
No mercado interno, a Receita Líquida proveniente de armazenagem passou de R$
261,3 milhões em 2010 para R$ 288,2 milhões em 2011, representando um aumento de
10,3%. Na linha de Peças e Serviços houve crescimento de 54%, passando de R$ 10,2
milhões em 2010 para R$ 15,7 milhões em 2011.
Já a Receita Líquida de armazenagem especial apresentou redução de 9% em 2011 (R$
25,9 milhões) se comparado com 2010 (R$ 28,4 milhões).
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Custo dos produtos vendidos
O CPV somou R$ 336,4 milhões em 2011, correspondendo a 79,7% da Receita Líquida
da Companhia, contra R$ 285,8 milhões em 2010 (78%), apresentando crescimento de
1,7 p.p. em relação ao ano anterior. O mix de produtos e o maior volume de exportações
combinados com uma pressão para redução dos preços de venda no mercado interno
impactaram a Receita Líquida, contribuindo na elevação proporcional do CPV.
Lucro bruto
O Lucro Bruto da Kepler Weber em 2011 totalizou R$ 85,7 milhões, valor 6,4%
superior aos R$ 80,5 milhões obtidos no ano anterior.
A margem bruta foi de 20,3% no ano, frente aos 22% em 2010, esta queda de 1,7 p.p., é
reflexo do aumento no CPV.
Despesas com vendas
As despesas com vendas no ano de 2011 aumentaram em 15,5%, totalizando R$ 22,3
milhões, quando comparadas ao ano de 2010 (R$ 19,3 milhões), no entanto, quando
comparadas em relação à Receita Líquida ficaram em linha.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas apresentaram um acréscimo de 33,6% em relação
ao ano anterior (R$ 22,2 milhões em 2010 e R$ 29,7 milhões em 2011). Este acréscimo
é decorrente de uma reclassificação de despesas (concentradas nesta rubrica a partir
deste exercício), e dos efeitos inflacionários que afetaram, principalmente, os gastos
com pessoal de forma integral neste período.
Outras receitas operacionais
As outras receitas operacionais representaram em 2011 4% sobre a receita líquida,
montando em R$ 16,9 milhões, enquanto em 2010 este percentual foi de 1,8% (R$ 6,6
milhões), conforme demonstrado no quadro abaixo:
Controladora
Dez/2011
Aluguel de propriedades para
investimento
Royalties e ressarcimento de
despesas corporativas

Dez/2010

5.654

3.780

10.833

Subvenções governamentais
Ganho líquido na venda de ativo
imobilizado
Reversão de provisões
Recuperação de despesas diversas
Recuperação de tributos
Outros

Consolidado
Dez/2011

Dez/2010

265

240

10.012

-

-

-

-

5.290

3.453

-

-

337

7

233

-

5.566

-

13

-

413

-

243

-

3.942

-

2

408

1.045

2.883

16.978

14.200

16.858

6.583
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Outras despesas operacionais
As outras despesas operacionais em 2011 foram de R$ 11,6 milhões, 162% superiores
às de 2010, cujo valor foi de R$ 4,4 milhões, cujas variações estão apresentadas no
quadro abaixo:
Controladora
Dez/2011
Provisão para obsolescência e
perdas de estoque
Provisões para contingências cíveis,
trabalhistas e previdenciárias
Ociosidade do imobilizado
Baixa de projetos - intangíveis
Condenações diversas
Perdas no recebimento de crédito de
clientes
Remuneração variável
Outras

Dez/2010

Consolidado
Dez/2011

Dez/2010

(69)

-

(360)

-

(28)

-

(2.350)

-

(63)

-

(675)
(1.174)

(2.263)
(2.145)
-

-

-

(3.172)

-

(1.030)
(246)
(1.436)

(1.040)
(1.040)

(1.030)
(2.813)
(11.574)

(4.408)

Receitas financeiras
As receitas financeiras totalizaram R$ 23,3 milhões em 2011, 39,5% superiores ao
montante gerado em 2010 (R$ 16,7 milhões). Neste ano a Companhia obteve receitas de
aplicações financeiras superiores ao ano anterior em R$ 5,2 milhões, somadas ao efeito
das variações cambiais ativas em R$ 1,4 milhão, quando analisadas e comparadas com
2010.
Despesas financeiras
As despesas financeiras em 2011 totalizaram R$ 33,2 milhões, 19,4% superior ao
montante gerado em 2010 (R$ 27,8 milhões). Neste exercício houve aumento de R$ 3,6
milhões nas variações cambiais e monetárias passivas, R$ 1 milhão relativo à
atualização de NDF’s (Non Deliverable Forwards) contratadas para proteção de
variações cambiais e de R$ 0,8 milhão de juros sobre empréstimos (quando comparadas
com 2010).
A política de proteção cambial definida pela Companhia visa eliminar a exposição das
margens comerciais em operações de comércio exterior neutralizando a volatilidade das
divisas frente ao Real, não existindo nenhuma operação com derivativos exóticos.
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
A Kepler Weber apresentou, em 2011 lucro antes do IR e Contribuição Social de R$
29,2 milhões, frente ao lucro de R$ 30,1 milhões em 2010 (redução de 3,1%).
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Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Como resultado dos efeitos mencionados anteriormente, a Kepler Weber apresentou
lucro líquido de R$ 28,3 milhões em 2011, frente ao lucro líquido de 2010 de R$ 25,4
milhões, um crescimento de 11,2% em 2011.
10.2. Os diretores devem comentar
a) Resultados das operações do emissor, em especial:
i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita
A receita bruta de vendas da Companhia advém principalmente da comercialização de
sistemas de armazenagens – como silos, secadores, transportadores e máquinas de
limpeza.
ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Durante o exercício cinco fatores contribuíram para o resultado alcançado pela
Companhia:
a)
b)
c)
d)

O crescente volume de negócios, impulsionados pela retomada dos investimentos pelos agentes do
agronegócio;
O déficit da capacidade estática de armazenagem;
A oferta de linhas de financiamento do Governo, com condições favoráveis para a obtenção de
recursos através do Programa de Sustentabilidade dos Investimentos (PSI);
Custo competitivo do aço importado.

b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio,
inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
O preço líquido por quilograma de aço embarcado em 2011 foi de R$ 6,36, enquanto
em 2010 foi de R$ 6,52, havendo redução de 2,45% no preço do quilograma embarcado
em 2010.
A receita líquida consolidada da Kepler Weber, relativa às exportações, montou em R$
92 milhões em 2011 (R$ 66 milhões em 2010), bem como a receita bruta por
quilograma exportado reduziu de R$ 6,85 em 2010 para R$ 6,23 em 2011, ou seja,
9,1%.
Em 2011, como resultado do crescimento das vendas e de embarques no período, houve
um acréscimo no volume de peso embarcado de 18,2%, passando de 56.164 toneladas
em 2010 para 66.367 toneladas em 2011.
Informamos que, no Exercício 2011, na composição da receita da Companhia não há
impactos significativos relativos à inserção de novos produtos ao mercado, bem como,
não identificamos efeito relevante nas receitas relativa à inflação ocorrida no exercício
citado.
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c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos,
câmbio e taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do
emissor
No ano de 2011 não foram observadas variações
significantes de preços nos principais insumos
utilizados na produção, com exceção do aço importado
que representou uma redução nos custos se comparado
com o aço adquirido no mercado interno. O CPV
somou R$ 336,4 milhões no ano de 2011,
correspondendo a 79,7% da Receita Líquida da
Companhia, 1,7 p.p superior ao CPV apresentado em
2010 (78%). O mix de produtos e o maior volume de
exportações combinados com uma pressão para redução dos preços de venda no
mercado interno impactaram a Receita Líquida, contribuindo na elevação proporcional
do CPV.

Receitas Financeiras
Variação cambial/monetária ativa
Instrumentos financeiros derivativos
Receitas com aplicações financeiras
Outras receitas financeiras

Dez/2011
414
502
17
933

Despesas financeiras
Encargos financeiros s/empréstimos e financiamentos
Juros de mora e IOF contratuais
Variação cambial/monetária passiva
Instrumentos financeiros derivativos
Ajuste a valor presente
Despesas com fiança bancária
Outras despesas financeiras

Dez/2011
(10.971)
(138)
(1.179)
(867)
(2.018)
(15.173)

Controladora
Dez/2010
2.600
73
603
98
3.374
Controladora
Dez/2010
(11.878)
(544)
(1.993)
(67)
(1.073)
(1.917)
(17.472)

Dez/2011
6.926
2.359
13.473
552
23.310

Consolidado
Dez/2010
6.422
1.612
6.978
1.703
16.715

Dez/2011
(17.568)
(214)
(8.965)
(2.598)
245
(867)
(3.213)
(33.180)

Consolidado
Dez/2010
(16.618)
(506)
(4.958)
(1.548)
(448)
(1.073)
(2.647)
(27.798)

O impacto das variações cambiais líquidas no resultado operacional da companhia foi
de R$ 2 milhões em 2011 (R$ 1,4 milhão em 2010).
As receitas financeiras totalizaram R$ 23,3 milhões em 2011, 39,5% superiores ao
montante gerado em 2010 (R$ 16,7 milhões). Neste ano a Companhia obteve receitas de
aplicações financeiras superiores ao ano anterior em R$ 5,2 milhões, somadas ao efeito
das variações cambiais ativas em R$ 1,4 milhão, quando analisadas e comparadas com
2010.
As despesas financeiras em 2011 totalizaram R$ 33,2 milhões, 19,4% superior ao
montante gerado em 2010 (R$ 27,8 milhões). Neste exercício houve aumento de R$ 3,6
milhões nas variações cambiais e monetárias passivas, R$ 1 milhão relativo à
atualização de NDF’s (Non Deliverable Forwards) contratadas para proteção de
variações cambiais e de R$ 0,8 milhão de juros sobre empréstimos (quando comparadas
com 2010).
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A política de proteção cambial definida pela Companhia visa eliminar a exposição das
margens comerciais em operações de comércio exterior neutralizando a volatilidade das
divisas frente ao Real, não existindo nenhuma operação com derivativos exóticos.
10.3. Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo
tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras
do emissor e em seus resultados:
a. Introdução ou alienação de segmento operacional
Não se aplica
b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Não se aplica
c. eventos ou operações não usuais
Não se aplica

10.4. Os diretores devem comentar
a. mudanças significativas nas práticas contábeis
Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis em 2011. As principais
políticas contábeis estão descritas na Nota Explicativa 4, das Demonstrações
Financeiras de 2011.
b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Não se aplica.
c. ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
Não houve ressalvas nem ênfases no parecer dos auditores independentes no exercício
de 2011.
10.5. Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas
pelo emissor, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela
administração sobre questões incertas e relevantes para a descrição da situação
financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais
como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos
de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de
conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para
teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros:
A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com
as normas IFRS e as normas CPC exige que a Administração faça julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir
dessas estimativas.
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Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com relação a
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e
em quaisquer períodos futuros afetados.
As informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que
apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas estão incluídas nas seguintes notas explicativas:


Nota 17 - classificação de propriedade para investimento
As informações referentes a incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um
risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício
financeiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas:






Nota 14 - impostos diferidos
Notas 17 e 18 – vida útil econômica de bens do ativo imobilizado e propriedades para
investimento
Nota 19 - recuperação de custos de desenvolvimento
Nota 26 - contingências

10.6. Com relação aos controles internos adotados para assegurar a elaboração de
demonstrações financeiras confiáveis, os diretores devem comentar:
a. grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e
providências adotadas para corrigi-las
A Companhia investe permanentemente na melhoria e implantação de controles internos
através de sistema de informação, que juntamente aos procedimentos internos e políticas
são suficientes para assegurar a confiabilidade, eficiência, precisão destas
demonstrações, atendendo aos padrões exigidos de governança coorporativa e as
exigências do mercado.
b. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório
do auditor independente
Não foram identificadas pelos auditores independentes deficiências significativas que
pudessem comprometer as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de
dezembro de 2011.
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10.7. Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores
mobiliários, os diretores devem comentar:
a. como os recursos resultantes da oferta foram utilizados
Não se aplica.
b. se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas
de aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
Não se aplica.
c. caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios
Não se aplica.
10.8. Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas
demonstrações financeiras do emissor, indicando:
a.
os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não
aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos
Não se aplica.
ii. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos
Não se aplica.
iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços
Não se aplica.
iv. contratos de construção não terminada
Não se aplica.
v. contratos de recebimentos futuros de financiamentos
Em 31 de Dezembro de 2011, há contrato de empréstimo firmado no valor de R$ 5.202,
na modalidade FINEP, com previsão de liberação em junho de 2012.
b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não se aplica
10.9. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações
financeiras indicados no item 10.8, os diretores devem comentar:
a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o
resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações
financeiras do emissor
A liberação deste recurso irá impactar nas despesas financeiras da Companhia, embora
de forma não relevante.
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b. natureza e o propósito da operação
FINEP – recurso destinado ao financiamento de estudos e projetos de novos produtos
pela controlada Kepler Weber Industrial S.A., tendo sido contratado à taxa de 4% a.a.
(valor inicial de R$ 18.443).
c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor
do emissor em decorrência da operação
Comprovação junto a instituição financeira dos gastos realizados relativos aos
estudos e projetos de novos produtos desenvolvidos pela controlada Kepler Weber
Industrial S.A.

10.10. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de
negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:
a. investimentos, incluindo:
i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos
Os investimentos realizados pela Kepler Weber em 2011 totalizaram R$ 21,5 milhões,
representando um acréscimo de 45% quando comparados com o ano anterior (R$ 14,8
milhões em 2010), e foram destinados à modernização do parque industrial (R$ 15,9
milhões), às melhorias em prédios e instalações (R$ 2,1 milhões), à aquisição de
softwares e equipamentos de informática e segurança da informação (R$ 2 milhões), e
às melhorias de segurança no trabalho (R$ 1,5 milhão).
ii. fontes de financiamento dos investimentos
A Companhia financiou seus projetos de investimentos em parte com geração própria
de caixa e através das seguintes linhas de financiamento:


BRDE – FINAME – teve como finalidade a aquisição de máquinas e equipamentos
para a controlada Kepler Weber Industrial S.A., tendo sido contratadas às taxas de
4,5% (valor inicial de R$ 1.431), 5,5% (valor inicial de R$ 2.548) e 8,7% (valor
inicial de R$ 1.579).



BB – FINAME – teve como finalidade a aquisição de máquinas e equipamentos
para a controlada Kepler Weber Industrial S.A., tendo sido contratada à taxa de
8,7% (valor inicial de R$ 452).



FINIMP - teve como finalidade o financiamento de importações de máquinas e
equipamentos para a controlada Kepler Weber Industrial S.A., contratada à taxa de
4% a.a. (valor inicial de R$ 681).
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iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
Não se aplica
b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes
ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do
emissor
Não se aplica
c. novos produtos e serviços, indicando:
i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas
Existem projetos de desenvolvimento de novos produtos em andamento ainda não
divulgados.
ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de
novos produtos ou serviços
Não se aplica
iii. projetos em desenvolvimento já divulgados
Não se aplica
iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou
serviços
No exercício de 2011 foram investidos R$ 1,8 milhões em projetos de desenvolvimento
de novos produtos.

10.11. Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o
desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos
demais itens desta seção
Não foram identificados outros fatores além dos já mencionados, que possam
influenciar de maneira significativa o desempenho operacional da Companhia.
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Destinação dos Resultados (Instrução CVM 481 – Anexo 9-1-II)
ANEXO 9-1-II

Destinação do Lucro Líquido
1. Informar o lucro líquido do exercício
A Companhia apresentou lucro líquido de R$ 28.254 milhões no exercício de 2011.
2. Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo
dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarado.
Tendo em vista a existência de prejuízos acumulados, de acordo com o artigo 189, da
Lei 6.404/76, o lucro apresentado neste exercício foi integralmente deduzido deste
saldo.
3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído
Não se aplica no exercício de 2011.
4. Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com
base em lucro de exercícios anteriores
Não se aplica no exercício de 2011.
5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já
declarados:
a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma
segregada, por ação de cada espécie e classe
Tendo em vista a existência de prejuízos acumulados, de acordo com o artigo 189, da
Lei 6.404/76, o lucro apresentado neste exercício foi integralmente deduzido deste
saldo.
b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital
próprio
Não se aplica em 2011.
c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre
capital próprio
Não se aplica em 2011.
d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital
próprio considerada para identificação dos acionistas que terão direito ao seu
recebimento
Não se aplica em 2011.
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6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com
base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores
a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já
declarados
Não se aplica em 2011.
b. Informar a data dos respectivos pagamentos
Não se aplica em 2011.

7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada
espécie e classe:
a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores
Não se aplica nestes exercícios, devido existência de prejuízos acumulados.
b. Dividendo e juro sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios
anteriores
Não se aplica.

8. Havendo destinação de lucros à reserva legal
a. Identificar o montante destinado à reserva legal
Não houve destinação de lucros.
b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal
Não se aplica neste exercício.
c. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos
ou mínimos:
i. Descrever a forma de cálculo dos dividendos fixos ou mínimos
Foram distribuídos dividendos prioritário fixo cumulativo mensal até a data
25 de outubro de 2011, data da Assembleia Geral Extraordinária que aprovou
a conversão das ações preferenciais de classe “A” e “B” em ações ordinárias,
calculado com base na variação da taxa de juros de longo prazo, conforme
divulgada pelo Conselho Monetário Nacional (“TJLP”), acrescida de um
spread de 3,8% ao ano, base 360 dias corridos, incidente sobre o preço de
emissão das ações preferenciais de classe “B”, ou seja, R$ 0,3027 (trinta
centavos e vinte sete milésimos de real) (“Dividendo Fixo”).
ii.

Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento
integral dos dividendos fixos ou mínimos
Caso a Companhia não tenha obtido lucro em um determinado exercício os
recursos “reserva especial de resgate das ações preferenciais de classe “B””
poderia ser utilizado para pagar o Dividendo Fixo.

iii. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa
Caso o Dividendo Fixo não seja integralmente pago em um mês, o saldo não
pago cumulará para o mês seguinte, e assim sucessivamente, até o saldo do
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Dividendo Fixo não pago seja integralmente quitado. O saldo do Dividendo
Fixo não pago será corrigido pela TJLP, acrescida de um spread de 3,8% ao
ano, base 360 dias corridos, incidente sobre o saldo não pago desde a data do
inadimplemento até a data do efetivo pagamento.
iv.

Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem
pagos a cada classe de ações preferenciais
Em 2011, foram distribuídos R$ 0,3 mil em dividendos fixos

v.

Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação
preferencial de cada classe
Em 2011, aplicável apenas em relação as ações PNB, sobre as quais foram
distribuídos R$ 0,3 mil.

9. Em relação ao dividendo obrigatório
a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto
Do resultado do exercício, o lucro líquido terá 25% destinado aos acionistas na forma de
dividendo.
b. Informar se ele está sendo pago integralmente
Não se aplica no exercício de 2011.
c. Informar o montante eventualmente retido
Não se aplica

10. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da
companhia
a. Informar o montante da retenção
Não se aplica
b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da companhia,
abordando, inclusive, aspectos relacionados à análise de liquidez, ao capital de giro
e fluxos de caixa positivos
Não se aplica
c. Justificar a retenção dos dividendos
Não se aplica

11. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências
a. Identificar o montante destinado à reserva
Não se aplica
b. Identificar a perda considerada provável e sua causa
Não se aplica
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c. Explicar porque a perda foi considerada provável
Não se aplica
d. Justificar a constituição da reserva
Não se aplica

12. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar
a. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar
Não se aplica
b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva
Não se aplica

13. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias
a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva
Não se aplica
b. Identificar o montante destinado à reserva
Não se aplica
c. Descrever como o montante foi calculado
Não se aplica

14. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital
a. Identificar o montante da retenção
Não se aplica
b. Fornecer cópia do orçamento de capital
Não se aplica

15. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais
a. Informar o montante destinado à reserva
Não se aplica
b. Explicar a natureza da destinação
Não se aplica
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KEPLER WEBER S.A.
CNPJ: 91.983.056/0001-69
Companhia Aberta

Formulário de referência
Informações referentes à eleição dos membros do Conselho Fiscal (Instrução
CVM 480 - Item 12.6 a 12.10)
12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma
de tabela:

Conselheiro Fiscal Titular
Nome

Marcus Moreira de Almeida

Idade

46 anos

Profissão

Bancário

CPF ou número do passaporte

873.038.687-04

Cargo eletivo ocupado

Conselho Fiscal Titular

Data de eleição

23/04/2012

Data da posse
Prazo do mandato

01 Ano

Indicação se foi eleito pelo controlador
ou não

SIM – BB Banco de Investimento S/A

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que
1
tais comitês ou estruturas não sejam estatutários :
Não aplicável à Companhia.

1

As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas
organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do
processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.

12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a) currículo, contendo as seguintes informações:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
· nome da empresa
· cargo e funções inerentes ao cargo
· atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as
sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii)
de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas

CURRICULUM VITAE
Marcus Moreira de Almeida

GRADUAÇÃO:
Administração de Empresas - UFF Universidade Federal Fluminense
ESPECIALIZAÇÃO, MBA ou ASSEMELHADOS (Lato Sensu) 300 horas ou mais:
MBA Executivo em Finanças - IBMEC
IDIOMAS ESTRANGEIROS (indicar nível):
Inglês - nível intermediário
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO:
Governança Corporativa - Fundação Dom Cabral (MG)
APG Amana Key - Programa de Gestão Avançada
Certificação Profissional ANBID - CPA20
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO BB (Cargos efetivos a partir de RF 07):
Analista Sênior- DIFIN (RJ): 01/10/1997 a 03/01/2001 - 39 meses
Gerente de Divisão - DIFIN (RJ): 04/01/2001 a 21/01/2008 - 85 meses
Gerente Executivo - DIFIN (RJ): 22/01/2008 - cargo atual ha 12 meses

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos:
i. qualquer condenação criminal
Não possui
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não possui

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 possui

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a) administradores do emissor
Não
b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas,
do emissor
Não
c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
Não

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
Não
b) controlador direto ou indireto do emissor
Não
c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não

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

Conselheiro Fiscal - Suplente
Nome

Ilenor Elemar Zingler

Idade

53 anos

Profissão

Bancário

CPF ou número do passaporte

265.768.210-34

Cargo eletivo ocupado

Conselho Fiscal - Suplente

Data de eleição

23/04/2012

Data da posse
Prazo do mandato

01 Ano

Indicação se foi eleito pelo controlador
ou não

SIM – BB Banco de Investimento S/A

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que
2
tais comitês ou estruturas não sejam estatutários :
Não aplicável à Companhia.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a) currículo, contendo as seguintes informações:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
· nome da empresa
· cargo e funções inerentes ao cargo
· atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as
sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii)
de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas

2

As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas
organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do
processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.

CURRICULUM VITAE
Ilenor Elemar Zingler

GRADUAÇÃO:
- LETRAS – LICENCIATURA EM PORTUGUÊS/INGlLÊS – UNISINOS
- LETRAS – LICENCIATURA EM PORTUGUÊS/ALEMÃO – UNISINOS
- DIREITO – 10.º SEMESTRE - UNICEUB
ESPECIALIZAÇÃO, MBA ou ASSEMELHADOS (Lato Sensu) 300 horas ou mais:
- COPPEAD/UFRJ – FORMAÇÃO BÁSICA PARA EXECUTIVOS
- ESPM – PÓS-GRADUAÇÃO EM MARKETING
MESTRADO E DOUTORADO (Stricto Sensu):
- UFRGS - ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
IDIOMAS ESTRANGEIROS (indicar nível):
- INGLÊS (BOM) – CULTURA INGLESA/CAMBRRIDGE – BEC 2 E INGLÊS PARA NEGÓCIOS –
AVANÇADO.
- ALEMÃO (BOM) – KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO:
- FUNDAÇÃO DOM CABRAL – CURSO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
- BANCO DO BRASIL – ECONOMIA APLICADA
- BANCO DO BRASIL – FUNDMENTOS DO MERCADO FINANCEIRO

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO BB (Cargos efetivos a partir de RF 07):

Funcionário do Banco do Brasil, onde tomou posse em 1982, na carreira administrativa. Atualmente ocupa
o cargo de Gerente Executivo na Unidade Auditoria Interna, localizada em Brasília (DF).
AFR
6
6
131
16
19
14
174
58
14
174
174
14

Comissão
Assessor Presi
Chefe Adjunto
Chefe Adjunto
Assessor Master
Geren Divisão
Geren Executivo
Geren Divisão
Assessor Master
Geren Executivo
Geren Divisão
Geren Divisão
Geren Executivo

Início
05/07/1993
28/08/1996
01/09/1996
18/02/1998
05/12/1999
18/12/2000
01/11/2001
10/12/2001
25/02/2002
14/07/2003
01/03/2004
13/01/2005

Fim
27/08/1996
30/08/1996
17/02/1998
04/12/1999
17/12/2000
31/10/2001
09/12/2001
24/02/2002
13/07/2003
29/02/2004
12/01/2005

Pref
8009
8009
8552
8552
9900
9900
9900
9900
9990
9990
8150
8150

Dependência
COTEC-Consultoria Técnica
COTEC-Consultoria Técnica
Desenvolvimento Empresarial
Desenvolvimento Empresarial
Estrat. Marketing Comunicação
Estrat. Marketing Comunicação
Estrat. Marketing Comunicação
Estrat. Marketing Comunicação
Dir. Estratégia e Organização
Dir. Estratégia e Organização
Auditoria Interna
Auditoria Interna

UF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF

INSTRUTOR CEFOR (Áreas de Interesse: Administração, Ciências Contábeis,
Direito, Economia, Estatística e afins):
É instrutor da área de formação de gerentes e na área de comunicação e expressão.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL FORA DO BB:
CARGOS EFETIVOS DE DIRETORIA, ADMINISTRAÇÃO:

Desde jan./2006, é membro do Comitê de Auditoria da Brasilprev, empresa que tem como principais
sócios o Banco do Brasil e o Principal Group dos EUA. Atualmente é Coordenador daquele Colegiado.
É membro suplente do Conselho Fiscal da Fundação Banco do Brasil.

CONSULTORIA E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Áreas de Interesse:
Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Estatística e afins):
nihil

EXPERIÊNCIA DOCENTE Áreas de Interesse: Administração, Ciências Contábeis,
Direito, Economia, Estatística e afins):

Na academia, atuou como professor no curso de pós-graduação Inteligência Organizacional na Era da
Informação, da Universidade de Brasília, onde ministrou a disciplina Planejamento Estratégico.
Na Universidade de São Paulo, ministrou a disciplina Inteligência Competitiva no curso de pós-graduação
Serviços de Varejo Bancário.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos:
i. qualquer condenação criminal
Não possui
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não possui
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 possui

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a) administradores do emissor
Não
b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas,
do emissor
Não

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

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
Não
b) controlador direto ou indireto do emissor
Não
c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não

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

Conselheiro Fiscal Titular
Nome

Manoel Rodrigues Lima Neto

Idade

72 anos

Profissão

Bancário e Economiário

CPF ou número do passaporte

002.201.595-72

Cargo eletivo ocupado

Conselho Fiscal Titular

Data de eleição

23/04/2012

Data da posse
Prazo do mandato

01 Ano

Indicação se foi eleito pelo controlador
ou não

SIM – PREVI

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que
3
tais comitês ou estruturas não sejam estatutários :
Não aplicável à Companhia.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a) currículo, contendo as seguintes informações:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
· nome da empresa
· cargo e funções inerentes ao cargo
· atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as
sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii)
de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas

3

As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas
organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do
processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.

CURRICULUM VITAE
Manoel Rodrigues Lima Neto

GRADUAÇÃO:
Administração de Empresas - Universidade Federal da Bahia – UFBA. Salvador – BA – 1970;
Ciências Econômicas - Universidade do Distrito Federal – UDF. Brasília – DF – 1975.
ESPECIALIZAÇÃO, MBA ou ASSEMELHADOS (Lato Sensu) 300 horas ou mais:
MBA – Administração Bancária Básica e Geral – Universidade de São Paulo – USP. São Paulo – SP
– 1993;
Pós Graduação em Finanças – Elaboração, Análise e Acompanhamento de Projetos pelo Centro de
Treinamento em Desenvolvimento Econômico Regional – Universidade Federal do Ceará –
CETREDEUFCE. Fortaleza – CE – 1979.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Conseg - Consultoria e Negócios - Diretor Gerente – 1998 a 2009;
Banco do Brasil – Aposentado em janeiro/1996;
Banco do Brasil – Superintendente Estadual da Paraíba – 1995 a 1996;
Banco do Brasil – Superintendente Estadual da Sergipe – 1991 a 1995.
CARGOS

DE

ADMINISTRAÇÃO

QUE

OCUPE

OU

TENHA

OCUPADO

EM

COMPANHIAS ABERTAS:
Conselho Administração Suplente – Paranapanema S.A. –2010 a 2011.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos:
i. qualquer condenação criminal
Não possui
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não possui
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 possui

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a) administradores do emissor
Não
b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas,
do emissor
Não
c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
Não

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
Não
b) controlador direto ou indireto do emissor
Não
c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não

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

Conselheiro Fiscal - Suplente
Nome

Sandro José Franco

Idade

46 anos

Profissão

Bancário/Economiário

CPF ou número do passaporte

529.739.729-49

Cargo eletivo ocupado

Conselho Fiscal - Suplente

Data de eleição

23/04/2012

Data da posse
Prazo do mandato

01 Ano

Indicação se foi eleito pelo controlador
ou não

SIM – PREVI

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que
4
tais comitês ou estruturas não sejam estatutários :
Não aplicável à Companhia.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a) currículo, contendo as seguintes informações:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
· nome da empresa
· cargo e funções inerentes ao cargo
· atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as
sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii)
de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas

4

As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas
organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do
processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.

CURRICULUM VITAE
Sandro José Franco

GRADUAÇÃO:
Administração de Empresas – Universidade do Contestado - UNC
ESPECIALIZAÇÃO, MBA ou ASSEMELHADOS (Lato Sensu) 300 horas ou mais:
MBA em Negócios Especializados 2007/2009;
MBA em Finanças e Marketing 2001/2002;
Mestrado em Administração – Área Financeira 1991/1993.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Banco do Brasil S.A. - Diretor: 07/2010 até hoje;
Banco do Brasil S.A. - Gerente Geral: 02/2010 a 07/2010;
Banco do Brasil S.A. - Superintendente: 04/2004 a 06/2007.
CARGOS

DE

ADMINISTRAÇÃO

QUE

OCUPE

OU

TENHA

OCUPADO

EM

COMPANHIAS ABERTAS:
Conselho Administração – SEBRAE –2003 a 2009.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos:
i. qualquer condenação criminal
Não possui
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não possui
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 possui

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a) administradores do emissor
Não

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

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
Não
b) controlador direto ou indireto do emissor
Não
c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não

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

Conselheiro Fiscal - Titular
Nome

Paulo Roberto Franceschi

Idade

59 anos

Profissão

Contador/Economista

CPF ou número do passaporte

171.891.289-72

Cargo eletivo ocupado

Conselho Fiscal - Titular

Data de eleição

23/04/2012

Data da posse
Prazo do mandato

01 Ano

Indicação se foi eleito pelo controlador
ou não

Não

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que
5
tais comitês ou estruturas não sejam estatutários :
Não aplicável à Companhia.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a) currículo, contendo as seguintes informações:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
· nome da empresa
· cargo e funções inerentes ao cargo
· atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as
sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii)
de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas

5

As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas
organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do
processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.

CURRICULUM VITAE
Paulo Roberto Franceschi

GRADUAÇÃO:
Ciência Econômicas – FAE Business School
Contábeis – Fundação de Estudos Sociais do Paraná - FESP
PRINCIPAIS ATIVIDADES PROFISSIONAIS.
Sócio da AUDICONTROL Auditoria e Controle, escritório de auditoria independente e consultoria
nas áreas contábil e fiscal, desde 1995.
Trabalhou em empresa de Auditoria Internacional por 18 anos, antes de estabelecer a sociedade
Audicontrol.
PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS E COMITÊ DE AUDITORIA:
Conselho Fiscal da Bematech S.A. – sociedade de capital aberto, há 6 anos;
Conselho Fiscal de Empresa do ramo químico – sociedade de capital fechado, para o Exercício em
2008;
Conselho Econômico da Mitra da Arquidiocese de Curitiba, período maio de2005 a maio de 2010;
Comitê de Auditoria, como órgão de assessoria ao Conselho de Administração da Positivo
Informática S.A. – sociedade de capital aberto, para os exercícios de 2007 e 2008 ;
Conselho Executivo de empresa familiar- sociedade de capital fechado, há 10 (dez) anos.
Em AGO de 30 de abril de 2010, eleito membro do Conselho Fiscal da Equatorial Energia S.A.,
sociedade de capital aberto.
Em AGO de 30 de abril de 2010, eleito membro do Conselho Fiscal da Redentor Energia S.A.,
sociedade de capital aberto.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos:
i. qualquer condenação criminal
Não possui
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não possui
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 possui

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a) administradores do emissor
Não

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

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
Não
b) controlador direto ou indireto do emissor
Não
c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não

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

Conselheiro Fiscal - Suplente
Nome

Giorgio Bampi

Idade

64 anos

Profissão

Contador

CPF ou número do passaporte

005.167.759-87

Cargo eletivo ocupado

Conselho Fiscal - Suplente

Data de eleição

23/04/2012

Data da posse
Prazo do mandato

01 Ano

Indicação se foi eleito pelo controlador
ou não

Não

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que
6
tais comitês ou estruturas não sejam estatutários :
Não aplicável à Companhia.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a) currículo, contendo as seguintes informações:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
· nome da empresa
· cargo e funções inerentes ao cargo
· atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as
sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii)
de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas

6

As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas
organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do
processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.
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CURRICULUM VITAE
Giorgio Bampi

GRADUAÇÃO:
Contábeis – Fundação de Estudos Sociais do Paraná - FESP
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
PROBAM – Consultoria Empresarial Ltda – Sócio
Telecomunicações do Paraná – Trabalhou por 24 anos exercendo cargos desde a gerência do
departamento até o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado, de agosto de 1995 a
dezembro de 1999 e, cumulativamente no período de agosto de 1998 a março de 1999, exerceu o
cardo de Presidente da empresa.
Telecomunicações de Santa Catarina S/A – Diretor Financeiro – 1998 a 1999.
Telecentrosul Participações S/A – Diretor de Suporte e de Relações com o Mercado – maio/1998 a
dez/1999.
CARGOS

DE

ADMINISTRAÇÃO

QUE

OCUPE

OU

TENHA

OCUPADO

EM

COMPANHIAS ABERTAS:
Conselho Administração – Fundação Telepar – 1995 a 1999.
Conselho Fiscal – Companhia Telefônica de Paranaguá - Cotelpa – 3 anos.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos:
i. qualquer condenação criminal
Não possui
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não possui
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 possui
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12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a) administradores do emissor
Não

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

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
Não
b) controlador direto ou indireto do emissor
Não
c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não
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KEPLER WEBER S.A.
CNPJ: 91.983.056/0001-69
Companhia Aberta

Proposta de Remuneração dos Administradores
O montante global da remuneração da Administração, Diretoria e Conselho de Administração,
aprovado na última Assembleia Geral Ordinária foi de R$ 4.850.000,00. A proposição é de que na
próxima Assembleia Geral Ordinária seja aprovada uma verba global de R$ 5.400.000,00. 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.
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KEPLER WEBER S.A.
CNPJ: 91.983.056/0001-69
Companhia Aberta

Aumento de Capital (Instrução CVM 481 – Anexo 14)

1. Informar valor do aumento e do novo capital social
A última redação do “caput” do artigo quinto do Estatuto Social foi aprovada pela Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 25.10.2011, e trazia o seguinte teor:
Artigo 5º - O capital social é de R$429.455.171,31 (quatrocentos e
vinte e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e
setenta e um reais e trinta e um centavos) representado por
1.309.271.487 (um bilhão, trezentas e nove milhões, duzentas e
setenta e uma mil, quatrocentas e oitenta e sete) ações ordinárias.
Desde a última Assembleia Geral Extraordinária Extraordinária de 25 de outubro de 2011
(publicada em 31.01.2012) foram resgatadas, na forma do Estatuto Social, 39.269 ações
preferenciais de classe “B” e foram convertidas 427 ações preferenciais de classe “B”. A
dissidência foi de 106 ações. Foram convertidas 1.017.789 ações preferenciais de classe “A”.
A dissidência foi de 3.178 ações. As dissidências foram acolhidas e as ações ordinárias que
resultaram da conversão foram recolocadas através de negociação em Bolsa de Valores, no
prazo e na forma do artigo 45, parágrafo 6 da Lei 6404/76. A conversão se deu na proporção
de uma ação preferencial por uma ação ordinária, resultando em 1.021.500 ações ordinárias.
Com tais operações a Companhia não mais tem ações preferenciais, passando o capital a ser
representado exclusivamente por 1.309.235.008 ações ordinárias.
De acordo com a proposta para deliberar sobre o saldo da reserva especial de resgate das
ações preferenciais de classe “B” objeto do artigo sexto do Estatuto Social após integralmente
cumprida sua finalidade, e a destinação do saldo para voltar a integrar o capital social de onde
foi destacada quando da emissão e subscrição das ações preferenciais de classe “A” e “B”,
consequentemente aumentando o capital social, sem emissão de novas ações, alterando a
redação do “caput” do artigo quinto do Estatuto Social e excluindo o artigo sexto do Estatuto,
renumerando-se os seguintes;
A reserva especial de resgate das ações preferenciais de classe “B” foi deliberada pela
Assembleia Geral Extraordinária de 17 de agosto de 2007 e formada com recursos de R$ 24
milhões originários da capitalização adotada, destacada da subscrição e integralização de
ações preferenciais, no ambiente da reestruturação acionária, introduzida no Estatuto Social
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pelo acréscimo do parágrafo 5 do artigo 6 do Estatuto Social). A reserva foi destacada do
capital social e tinha por finalidade atender os compromissos estatutários vinculados com as
ações preferenciais de classe “B”. Adotada a conversão e resgate da totalidade das ações
preferenciais de classe “B”, a reserva deixou de ter função. Ao mesmo tempo, resta o saldo de
R$ 23.459.362,49 que merece destinação. Na forma do Estatuto Social, é da competência da
Assembleia Geral deliberar sobre a sua destinação desse saldo. A proposição é que o valor
integral do saldo retorne à conta capital social, de onde originariamente foi destacado,
recompondo a conta capital, que passa dos atuais R$429.455.171,31 (quatrocentos e vinte e
nove milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e setenta e um reais e trinta e um
centavos) para R$452.914.533,80 (quatrocentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e
quatorze mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta centavos) Consequentemente, o artigo 6º
do Estatuto Social que tratava exclusivamente dessa reserva (conforme redação definida pela
AGE de 25.10.2011), será excluído, refletindo na numeração dos artigos que lhe seguem e
eventuais referências, o que por sua vez se encontra evidenciado na proposta de consolidação
objeto do item (4) da ordem do dia.
Portanto, o Artigo 5° do Estatuto Social passa a ser:
Artigo 5º - O capital social é de R$452.914.533,80 (quatrocentos e
cinquenta e dois milhões, novecentos e quatorze mil, quinhentos e
trinta e três reais e oitenta centavos) representado por 1.309.235.008
(um bilhão, trezentas e nove milhões, duzentas e trinta e cinco mil e
oito) ações ordinárias.

2. Informar se o aumento será realizado mediante: (a) conversão de debêntures em
ações; (b) exercício de direito de subscrição ou de bônus de subscrição; (c) capitalização
de lucros ou reservas; ou (d) subscrição de novas ações
O aumento do capital social foi realizado através do saldo da reserva especial de resgate das
ações preferenciais de classe “B” objeto do artigo sexto do Estatuto Social após integralmente
cumprida sua finalidade, a destinação do saldo para voltar a integrar o capital social de onde
foi destacada quando da emissão e subscrição das ações preferenciais de classe “A” e “B”,
consequentemente aumentando o capital social.
3. Explicar, pormenorizadamente, as razões do aumento e suas conseqüências jurídicas e
econômicas
Conforme estabelecido pelo parágrafo 1º do artigo 5 do Estatuto Social a Companhia
mediante deliberação do Conselho de Administração está autorizada a aumentar,
independentemente de reforma estatutária o valor do capital social até o limite de
1.800.000.000 (um bilhão e oitocentos milhões) de ações, podendo ser dividido em ações
ordinárias, ações preferenciais de classe A e ações preferenciais de classe B, observado que o
número de ações preferenciais, independentemente da classe, nunca será superior ao número
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de ações ordinárias e o número de ações preferenciais de classe “B” não poderá exceder
39.996.080 (trinta e nove milhões novecentos e noventa e seis mil e oitenta). O capital
autorizado deverá sempre manter um número de ações suficientes para o exercício dos bônus
de subscrição emitidos na Assembleia Geral Extraordinária de 28 de setembro de 2007.
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 17 de agosto de 2007, foi aprovada a
destinação de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) do capital social, para a
reserva de resgate de ações preferenciais de classe “B”. A destinação do recurso para esta
reserva de capital social, não implica em qualquer alteração no número de ações emitidas pela
Companhia.
4. Fornecer cópia do parecer do conselho fiscal, se aplicável
Não Aplicável
5. Em caso de aumento de capital mediante subscrição de ações
a. Descrever a destinação dos recursos
Não Aplicável
b. Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe
Não Aplicável
c. Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas
Não Aplicável
d. Informar se a subscrição será pública ou particular
Não Aplicável
e. Em se tratando de subscrição particular, informar se partes relacionadas, tal como
definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto, subscreverão ações no
aumento de capital, especificando os respectivos montantes, quando esses montantes
já forem conhecidos
Não Aplicável
f. Informar o preço de emissão das novas ações ou as razões pelas quais sua fixação deve
ser delegada ao conselho de administração, nos casos de distribuição pública
Não Aplicável
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g. Informar o valor nominal das ações emitidas ou, em se tratando de ações sem valor
nominal, a parcela do preço de emissão que será destinada à reserva de capital
Não Aplicável
h. Fornecer opinião dos administradores sobre os efeitos do aumento de capital,
sobretudo no que se refere à diluição provocada pelo aumento
Não Aplicável
i. Informar o critério de cálculo do preço de emissão e justificar, pormenorizadamente,
os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha
Não Aplicável
j. Caso o preço de emissão tenha sido fixado com ágio ou deságio em relação ao valor de
mercado, identificar a razão do ágio ou deságio e explicar como ele foi determinado
Não Aplicável
k. Fornecer cópia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixação do preço de
emissão
Não Aplicável
l. Informar a cotação de cada uma das espécies e classes de ações da companhia nos
mercados em que são negociadas, identificando:
i. Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos
Não Aplicável
ii. Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos
Não Aplicável
iii. Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses
Não Aplicável
iv. Cotação média nos últimos 90 dias
Não Aplicável
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m. Informar os preços de emissão de ações em aumentos de capital realizados nos últimos
3 (três) anos
Não Aplicável
n. Apresentar percentual de diluição potencial resultante da emissão
Não Aplicável
o. Informar os prazos, condições e forma de subscrição e integralização das ações
emitidas
Não Aplicável
p. Informar se os acionistas terão direito de preferência para subscrever as novas ações
emitidas e detalhar os termos e condições a que está sujeito esse direito
Não Aplicável
q. Informar a proposta da administração para o tratamento de eventuais sobras
Não Aplicável
r. Descrever pormenorizadamente os procedimentos que serão adotados, caso haja
previsão de homologação parcial do aumento de capital
Não Aplicável
s. Caso o preço de emissão das ações seja, total ou parcialmente, realizado em bens
i. Apresentar descrição completa dos bens
Não Aplicável
ii. Esclarecer qual a relação entre os bens incorporados ao patrimônio da
companhia e o seu objeto social
Não Aplicável
iii. Fornecer cópia do laudo de avaliação dos bens, caso esteja disponível
Não Aplicável
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6. Em caso de aumento de capital mediante capitalização de lucros ou reservas
a. Informar se implicará alteração do valor nominal das ações, caso existente, ou
distribuição de novas ações entre os acionistas
Não Aplicável
b. Informar se a capitalização de lucros ou reservas será efetivada com ou sem
modificação do número de ações, nas companhias com ações sem valor nominal
Não Aplicável
c. Em caso de distribuição de novas ações
i. Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe
Não Aplicável
ii. Informar o percentual que os acionistas receberão em ações
Não Aplicável
iii. Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem
emitidas
Não Aplicável
iv. Informar o custo de aquisição, em reais por ação, a ser atribuído para que os
acionistas possam atender ao art. 10 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995
Não Aplicável
v. Informar o tratamento das frações, se for o caso
Não Aplicável
d. Informar o prazo previsto no § 3º do art. 169 da Lei 6.404, de 1976
Não Aplicável
e. Informar e fornecer as informações e documentos previstos no item 5 acima, quando
cabível
Não Aplicável
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7. Em caso de aumento de capital por conversão de debêntures em ações ou por
exercício de bônus de subscrição
a. Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe
Não Aplicável
b. Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas
Não Aplicável
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Direito de Recesso (Instrução CVM 481 – Anexo 20)

Foi dado o direito de recesso aos acionistas titulares de Ações PNA e PNB cujas ações
tenham sido adquiridas até 27 de julho de 2011, inclusive, e que dissentirem das deliberações
das respectivas Assembleias Especiais terão o direito de se retirarem da Companhia, mediante
o reembolso do valor de suas ações.
Esclareça-se que a divulgação do Fato Relevante referente à deliberação que deu ensejo ao
recesso ocorreu em 27 de julho de 2011 e que a publicação dos primeiros editais de
convocação tanto da Assembleia Geral Extraordinária quanto das Assembleias Especiais de
Acionistas Titulares de Ações PNA e PNB ocorreu em 26 de agosto de 2011.

O reembolso pode ser reclamado pelos acionistas dissidentes no prazo de 30 (trinta) dias,
contados de 31 de janeiro de 2012, data de publicação das atas das Assembleias Especiais,
com prazo final no dia 29 de fevereiro de 2012. Decairão do direito de retirada os acionistas
que não o exerceram o direito de dissidência dentro do prazo fixado.

O valor de reembolso das Ações PNA e/ou PNB de emissão da Companhia de que sejam
titulares os acionistas titulares de Ações PNA e/ou PNB dissidentes, calculado pelo valor de
patrimônio líquido constante do balanço levantado em 31 de dezembro de 2010 e aprovado
pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2011, é de R$ 0,2052 por ação,
independentemente da classe.
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