São Paulo, 05 de abril de 2019.
À Senhora
ANA LUCIA DA COSTA PEREIRA
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda
Variável
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Com cópia:
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos - Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários
Ref.: Em resposta ao Ofício 146/2019-SAE de 25 de março de 2019, referente a solicitação de
esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa.

Prezada Senhora Ana Lucia,
Em resposta ao Ofício 146/2019-SAE, datado de 25 de março de 2019 (“Ofício”), enviado
pela B3, por meio do qual foram solicitados esclarecimentos sobre:

“Em notícia veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, em 25/03/2019,
consta, entre outras informações, que:
1. Líder em venda de silos e armazéns no Brasil, a Kepler Weber espera
aumentar de 5% a 10% a receita líquida no segmento neste ano.”
A Kepler Weber S/A (“Companhia”), passa a expor o que segue.
Primeiramente a Companhia esclarece que as duas mensagens eletrônicas
encaminhadas à caixa eletrônica do RI da Kepler Weber não foram respondidas porque não
foram recebidas. Identificamos que as duas mensagens foram (re)direcionadas para a caixa de
spam do RI. Imediatamente quando isso verificado, respondemos.
Segundamente, em relação a notícia divulgada no jornal O Estado de São Paulo, em
25/03/2019, o título ou subtítulo “Cautela” e “Concessão” contidos na publicação revelam o
contexto informacional sobre o crescimento do mercado doméstico de armazenagem e
indefinições sobre o programa governamental de financiamento para ampliação da
armazenagem doméstica. O crescimento em 2018 foi divulgado perante a B3 e a Comissão de
Valores Mobiliários. O Diretor não divulgou informação diferente das que a Companhia
compartilha na B3 e na Comissão de Valores Mobiliários. O Diretor apenas comentou sobre o
crescimento do Brasil e do mercado de armazenagem, ao ser questionado. A repercussão dos
dois elementos informacionais na receita líquida é uma inferência do conjunto, mas que a
Companhia não confirma e não quantifica.

Esperamos ter prestado esclarecimentos suficientes e atendido as solicitações expostas
no Ofício de forma satisfatória, e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos
adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

___________________________________________
PIERO ABBONDI
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

