São Paulo, 08 de agosto de 2011
À
Kepler Weber S.A.
At. Olivier Michel Colas
Diretor Vice-Presidente, Financeiro e de Relações com Investidores
Rua Dom Pedro II, nº 1351, conj. 401
Higienópolis
Porto Alegre - Rio Grande do Sul
e-mail: ri.kepler@kepler.com.br
Ref.: Aquisição de Participação Acionária Relevante

1. A Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
10.917.835/0001-64 (“Vinci”), na qualidade de gestora de diversos veículos e fundos
de investimento listados no item 5 abaixo (os “Fundos”) e detendo todos os poderes
discricionários relativos à gestão de tais Fundos, serve-se da presente para informar
que considerando a totalidade dos Fundos atingiu em 08 de agosto de 2011 a
quantidade total de 65.850.400 (sessenta e cinco milhões, oitocentas e cinquenta mil
e quatrocentas) ações ordinárias de emissão Kepler Weber S.A. (“Companhia”),
correspondentes a aproximadamente 5,034% (cinco vírgula zero trinta e quatro por
cento) de todas as ações da Companhia.
2. A Vinci declara que as aquisições realizadas não objetivam alterar a composição do
controle ou a estrutura administrativa da Companhia e que as mesmas se enquadram
nas políticas de investimento descritas nos regulamentos dos fundos por ela geridos.
3. Finalmente, a Vinci declara que nenhum dos Fundos detém debêntures conversíveis
em ações da Companhia e que nenhum deles é parte de qualquer acordo ou contrato
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que regule o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários
de emissão da Companhia.
4. Diante do exposto, solicitamos à V.Sa, na qualidade de Diretor de Relações com
Investidores da Companhia, que tome as providências para a imediata transmissão das
informações aqui contidas à CVM e à BM&FBOVESPA, nos termos do artigo 12 da
referida Instrução CVM 358/2002.
5. Os Fundos mencionados nesta comunicação são os abaixo listados:
Fundo

Quantidade

Vinci Gas Fundo de Investimento em Ações

22.394.500

Vinci Gas Canoy Dividendos Fundo de Investimento em Ações

9.384.400

Vinci Gas FHS Clube de Investimento

2.739.600

Vinci Gas SISE Clube de Investimento

473.200

Fundo de Investimento em Ações Mystique

19.300.400

Durian Investments LLC

6.057.700

Vinci Gas Discovery Master Fundo de Investimento em Ações

5.500.600

TOTAL

65.850.400

6. Permanecemos à disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos que se façam
necessários no telefone (11) 3572-3700 – Clecius Peixoto.
Atenciosamente
_______________________________________________________
Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda.
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