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Mensagem da Administração aos Acionistas
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 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.
Orgulhosa de seus mais de 50% de participação de mercado, mas também ciente das responsabilidades que essa
posição de líder representa perante seus clientes e fornecedores, a Kepler Weber mantém um programa ímpar de
investimentos e de melhorias operacionais para absorver a crescente demanda da produção agrícola no país e no
exterior por sistemas de armazenagem agrícola.
Atenta à demanda do mercado por tecnologias capazes de absorver os constantes ganhos de produtividade
agrícola, a Kepler Weber criou um centro de pesquisas e desenvolvimento, único do gênero na América Latina,
voltado para a inovação de produtos. O intuito é permitir à Companhia oferecer aos seus Clientes as mais
eficientes e mais completas soluções em armazenagem de grãos.
A Administração da Kepler Weber agradece a todos aqueles que apoiaram a Companhia - acionistas, clientes,
colaboradores, parceiros e fornecedores, que muito têm contribuído para a sua consolidação como o principal
player de soluções para armazenagem de grãos no Brasil.

A Administração
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Edital de Convocação
A convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária foi publicada no Jornal Folha de S. Paulo, no
Jornal do Comércio e no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, edição do dia 05 de abril de 2012. A
convocação também foi encaminhada à Comissão de Valores Mobiliários e à Bolsa de Valores de São Paulo,
pelo Sistema IPE, ficando disponível no site da Comissão de Valores Mobiliários (http://www.cvm.gov.br) e no
site da Companhia (http://www.kepler.com.br/ri). Até a data da Assembleia será repetida a publicação da
Convocação nos dias 12.04.2012 e 17.04.2012, nos mesmos veículos.
CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no
dia 23 de abril de 2012, às 14 horas e às 14h30min, respectivamente, na sede da Companhia, na Rua Dom Pedro
II, nº 1351, Conjunto 401, Porto Alegre, RS, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
Em 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;
2) Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração;
3) Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária.
Em 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;
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;
3) Deliberar sobre a redação do “caput” do artigo quinto do Estatuto Social, contemplando as decisões adotadas
nos itens (1) e (2) supra;
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;
5) Deliberar sobre a Consolidação do Estatuto Social da Companhia;
6) Deliberar sobre a proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal, de funcionamento
permanente e sua consolidação.
Na forma do Estatuto Social, 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.
O acionista pessoa física deverá apresentar seu documento de identidade. O acionista que pretender ser
representado por procurador 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.
Nos cinco dias úteis que antecederem à Assembleia, ficarão suspensos os serviços de desdobramento,
agrupamento e transferência de ações até o encerramento da Assembleia.
Os documentos e propostas que serão objeto da Assembleia Geral Ordinária foram publicados no Jornal Folha de
S. Paulo, Jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio, edição do dia
15.03.2012, foram disponibilizados à CVM, acessíveis no site www.cvm.gov.br, e no site da Companhia:
www.kepler.com.br/ri. Os demais documentos que serão objeto de ambas as Assembleias estão à disposição dos
acionistas na sede da Empresa.
Porto Alegre, 05 de abril de 2012.
José Carlos Alves da Conceição
Presidente do Conselho de Administração
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SUA PARTICIPAÇÃO E SEU VOTO SÃO MUITO IMPORTANTES.
PARA VOTAR O ACIONISTA DEVE COMPARECER PESSOALMENTE À
ASSEMBLEIA OU FAZER-SE REPRESENTAR POR PROCURADOR
PRESENÇAS E DOCUMENTOS
Todos os acionistas estão convidados a comparecer às Assembleias, que se realizarão na sede da Kepler Weber
S/A.

PROCEDIMENTOS E PRAZOS
ANTES DAS ASSEMBLEIAS
Com antecedência de pelo menos três dias úteis antes da data que pretender entregar à Companhia, o acionista
deve requerer à(s) instituição(ões) competente(s) em que tiver registrado sua participação acionária, o(s)
documento(s) demonstrador(es) da titularidade de ações que pretende utilizar para exercer voto nas Assembleias
Gerais. O acionista deve especificar no requerimento que fizer à instituição(ões) o interesse que o faz requerer a
comprovação.
Com antecedência de 24 horas das Assembleias Gerais deverão ser entregues na sede da Companhia o
instrumento de procuração (caso o acionista pretender se fazer representar por procurador nas Assembleias) e os
documentos de representação do acionista pessoa jurídica.
O prazo de até 24 horas antes das datas das Assembleias se encerra às 14 horas para a Assembleia Geral
Ordinária e às 14:30 horas para a Assembleia Geral Extraordinária, ambos da sexta-feira dia 20.04.2012.
O endereço para remessa de documentos por correio é Rua Dom Pedro II, 1351 – Conjunto 401, Porto Alegre,
RS, CEP 90.550-143, Brasil. A/C do Diretor Vice-Presidente, Sr. Olivier Colas, Sra. Karine Olczevski ou Sr.
Felipe Fontes. É da responsabilidade do acionista fazer com que os documentos cheguem à Companhia na forma
e nos prazos previstos no Edital de Convocação e na Lei 6.404/76.
Para facilitar a participação do acionista, a Companhia receberá o(s) documento(s) e requerimento(s) por meio
de FAX dirigido ao seguinte número FAX: (+55)51-3341-8281 A/C Área de Relações com Investidores. No
caso de uso de FAX o acionista deve obter a confirmação de recebimento emitido pela Companhia, para o que
estão designados, individualmente: Sr. Olivier Colas, Diretor Vice-Presidente, Sra. Karine Olczevski e Sr. Felipe
Fontes.
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PROCEDIMENTOS E PRAZOS
NAS ASSEMBLEIAS
Todos os presentes que assinarem o Livro de Presenças deverão apresentar no início de cada uma das Assembleias:
1) O documento que demonstre a titularidade das ações, expedido com data posterior a 05 de abril de 2012 (data
posterior à publicação do primeiro anúncio de convocação das Assembleias), emitido pela instituição depositária,
ou, para os acionistas participantes da custódia fungível de ações, o extrato contendo a respectiva participação
acionária, emitido pelo órgão competente.
2) O documento de identificação pessoal.
O acionista pessoa jurídica deverá apresentar o original ou cópia autenticada dos documentos societários que
identifiquem a forma e adequação da sua representação (o Estatuto Social ou o Contrato Social, ou certidão emitida
pela Junta Comercial identificando o(s) administrador(es)). Sugere-se portar a Ata de Eleição dos administradores
ou, se for o caso, documentos de mandato daqueles que compareçam às Assembleias ou representem o acionista
como outorgante em instrumento de procuração.
O procurador de acionista deverá apresentar o original da procuração e os originais ou as cópias autenticadas dos
documentos referidos nos itens anteriores relativos ao acionista que estiver a representar. Apresentará o seu
documento de identificação profissional, se advogado, ou o comprovante de titularidade de ações da Companhia, se
acionista.
O procurador de acionista deverá ter sido constituído há menos de um ano, e ser acionista da Companhia, advogado
ou Administrador da Companhia. É recomendável o reconhecimento da firma do Outorgante, por Tabelião. Ausente
o reconhecimento da firma, deverá estar preservada a capacidade de atestar os requisitos do artigo 126 da Lei
6.404/76 (data da outorga e qualificação). Os termos do instrumento particular de procuração são de livre escolha do
acionista que a outorgar. O presente manual traz, no final, uma sugestão de modelo de instrumento particular de
procuração com a identificação do voto a ser proferido.
Os documentos de representação do acionista deverão ser entregues na sede da Companhia até às 14 horas para a
Assembleia Geral Ordinária e às 14:30 horas para a Assembleia Geral Extraordinária, ambas do dia 20 de abril de
2012.
O acionista que comparecer às Assembleias munido dos documentos exigidos participará e votará (se for o caso) as
matérias, ainda que tenha deixado de depositar os documentos previamente.
Para qualquer esclarecimento, o acionista poderá contatar a área de Relações com Investidores – Analista de RI –
Felipe Fontes, através do telefone (+55)51-3361-9661, ou pelos endereços eletrônicos (e-mails)
felipe.fontes@kepler.com.br e ri.kepler@kepler.com.br.

INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA
A assinatura do Livro de Presenças identificará o acionista apto a exercer o direito de formar quorum, de votar e ser
votado, de indicar candidato, ou outro direito.
A Administração da Companhia analisará as situações excepcionais sempre com o objetivo de acolher a participação
do acionista presente.
Caberá à Administração da Companhia verificar as assinaturas no Livro de Presenças, de modo a verificar se há
quórum suficiente para a instalação da Assembleia.
A Assembleia Geral Ordinária será declarada instalada com a presença de acionistas que representem no mínimo 1/4
do capital social com direito a voto.
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A Assembleia Geral Extraordinária será declarada instalada com a presença de acionistas que representem no
mínimo 2/3 do capital social com direito a voto. Caso não instalada por falta de quorum, a Companhia publicará
edital de segunda convocação, quando será instalada com qualquer número de acionistas presentes.
O Presidente e o Secretário da Assembleia, acionistas ou não, serão eleitos pelo voto dos acionistas titulares de
ações ordinárias. Verificado o quórum acima mencionado, o Presidente da Assembleia declarará instalada a
Assembleia.

O VOTO NA ASSEMBLEIA
Todas as deliberações da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária serão tomadas pela maioria de votos, não se
computando os votos em branco (art. 129 da Lei 6.404/76).
Cada ação ordinária dá o direito de exercer um voto em cada matéria objeto da Ordem do Dia.
No caso da procuração identificar o voto a ser proferido, o Presidente da Assembleia não acolherá voto diverso
daquele constante do instrumento de procuração.
O Presidente das Assembleias adotará na aferição do voto, o Acordo de Acionistas de que são signatários os
acionistas Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, titular de 229.932.485 ações
ordinárias e BB Banco de Investimento S/A, titular de 229.632.582 ações ordinárias.

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. A mensagem da Administração na abertura do presente Manual resume o
desempenho operacional alcançado. 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.
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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 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.
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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.
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
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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.

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,
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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$452.914.533,80
(quatrocentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e quatorze mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta
centavos). Consequentemente, o artigo 6º do Estatuto Social que tratava exclusivamente dessa reserva (conforme
redação definida pela AGE de 25.10.2011), será excluído, refletindo na numeração dos artigos que lhe seguem e
eventuais referências, o que por sua vez se encontra evidenciado na proposta de consolidação objeto do item (4) da
ordem do dia.
REDAÇÃO ATUAL
Artigo 6º - Uma parcela dos recursos obtidos com a
subscrição de ações preferenciais de classe “A” e de
classe “B”, até o limite de R$ 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
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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.

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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MODELO DE PROCURAÇÃO
[ NOME ACIONISTA
], [ QUALIFICAÇÃO ] (“Outorgante”), titular de ações de emissão da
Companhia nas quantidades a seguir descritas,
ORDINÁRIAS nomeia e constitui como seu
procurador o Sr. [ NOME ], [ NACIONALIDADE ], [ ESTADO CIVIL ], [ PROFISSÃO ], com Carteira de
Identidade RG nº [
], inscrito no CPF sob o nº [
], residente e domiciliado na cidade de [
],
Estado de [
], na Rua [
], nº [
], para representar a Outorgante, na qualidade de acionista da
EMPRESA KEPLER WEBER S/A, na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser
realizada no dia 23 de abril de 2012, às 14h00min e às 14h30min, respectivamente, na sede da Companhia
localizada na Rua Dom Pedro II, nº 1351, Conjunto 401, Porto Alegre, RS, podendo examinar, discutir e votar
em conformidade com as orientações estabelecidas abaixo, acerca das seguintes matérias constantes da Ordem
do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:
1. Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes
e Parecer do Conselho Fiscal, e destinação do resultado, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2011.
FAVOR

CONTRA

ABSTER-SE

2. Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração, indicando:
2.1) indicar candidato para Conselheiro Titular:
SIM

NÃO

ABSTER-SE

Identificar nome e qualificação do candidato indicado:
Para o Conselho Fiscal ................................................................
2.2) indicar candidato para Conselheiro Suplente:
SIM

NÃO

ABSTER-SE

Identificar nome e qualificação do candidato indicado:
Para o Conselho Fiscal ................................................................
3. Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária.
FAVOR

CONTRA

ABSTER-SE

Em 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:
FAVOR

CONTRA

ABSTER-SE

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
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“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:
FAVOR

CONTRA

ABSTER-SE

3) Deliberar sobre a redação do “caput” do artigo quinto do Estatuto Social, contemplando as decisões adotadas
nos itens (1) e (2) supra:
FAVOR

CONTRA

ABSTER-SE

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;
FAVOR

CONTRA

ABSTER-SE

5) Deliberar sobre a Consolidação do Estatuto Social da Companhia;
FAVOR

CONTRA

ABSTER-SE

6) Deliberar sobre a proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal, de funcionamento
permanente e sua consolidação.
FAVOR

CONTRA

[LOCAL] ,

ABSTER-SE

DE

DE 2012.

NOME E ASSINATURA
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