KEPLER WEBER S.A.
CNPJ: 91.983.056/0001-69
Companhia Aberta
COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, 24 de março de 2015 - A Kepler Weber S/A (BM&F Bovespa:
KEPL3), empresa controladora do Grupo Kepler Weber, líder nacional no segmento de
armazenagem de grãos, tendo em vista o pedido de esclarecimentos constante do
Ofício SAE 0720/2015 (ANEXO I), de 23 de março de 2015, enviado pela
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, à vista de notícia
veiculada no jornal Valor Econômico (ANEXO II), edição de 23/05/2015, vem pelo
presente esclarecer o quanto segue.
As informações veiculadas pelo referido jornal foram extraídas de entrevista concedida
pelo Vice-Presidente da Kepler Weber a respeito dos resultados de 2014, em que
consta, entre outras informações, que “para 2015 essa companhia espera voltar a um
nível de investimento que considera “normal”, entre R$ 25 milhões e R$ 30 milhões,
mais direcionados à manutenção de máquinas”.
A informação sobre o nível de investimento foi mencionada em um aspecto que os
anos de 2013 e 2014 foram excepcionais para Companhia em todos os fatores, pois a
Kepler Weber a forte demanda, traduzindo em um crescimento expressivo da Receita
Líquida (2012 vs 2013 +40% e 2013 vs 2014 +52,3%). Para capturar esta demanda
extremamente
aquecida,
principalmente
pelo
impulso
dado
pelo
Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA), a Companhia realizou
uma série de investimentos tanto em manutenção, quanto em expansão da produção.
Dada a incerteza do mercado para o ano de 2015, a Companhia espera voltar aos
níveis de investimentos dos anos anteriores, os quais variavam entre 25 a 30 milhões,
conforme demonstrado no quadro abaixo:
Ano
2011
2012
2013
2014

Investimentos
R$ 21,5 milhões
R$ 27 milhões
R$ 28,1 milhões
R$ 64,7 milhões

Para informações adicionais, por favor contatar a área de Relações com Investidores:
Tels: 11 4873-0302 | 11 4873-0300
e-mail: ri.kepler@kepler.com.br
www.kepler.com.br/ri

KEPLER WEBER S.A.
Olivier Michel Colas
Diretor Vice-Presidente

ANEXO I
23 de março de 2015
0720/2015 – SAE

Kepler Weber SA
Sr. Olivier Michel Colas
Diretor de Relações com Investidores

Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa

Prezados Senhores,

Em notícia veiculada no jornal Valor Econômico, edição de 23/03/2015, consta, entre outras
informações, que para 2015 essa companhia espera voltar a um nível de investimento que
considera “normal”, entre R$ 25 milhões e R$ 30 milhões, mais direcionados à manutenção de
máquinas.
Solicitamos esclarecimentos, até 24/03/2015, sobre o teor da referida notícia, bem como outras
informações consideradas importantes.
No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada antes da
resposta dessa empresa.
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e
BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à
eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas –
SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.

Atenciosamente,

Nelson Barroso Ortega
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
c.c.: CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários

ANEXO II

