KEPLER WEBER S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 91.983.056/0001-69

AVISO AOS ACIONISTAS
São Paulo, 23 de abril de 2015 - O Grupo Kepler Weber (BM&F Bovespa: KEPL3), empresa líder nacional
no segmento de armazenagem de grãos, informa aos Senhores Acionistas que na presente data, em Assembleia
Geral Ordinária foi aprovado a destinação dos resultados de 2014.
Serão pagos no dia 13/05/2015, o montante remanescente de dividendos que corresponde a R$1,3616 por ação
ordinária. Farão jus ao recebimento os Senhores Acionistas com posição de ações da Companhia no dia
23/04/2015, sendo que, a partir de 24/04/2015, inclusive, as ações da Companhia passarão a ser negociadas exdividendos.

FORMA DE PAGAMENTO:
Os acionistas terão seus créditos disponíveis na data do pagamento, de acordo com a sua conta corrente e
domicílio bancário fornecido ao Banco Itaú S.A. Acionistas com Cadastro Desatualizado: Aos acionistas cujo
cadastro não contenha a inscrição do número do CPF/CNPJ ou indicação do Banco/Agência e Conta Corrente, os
dividendos serão creditados a partir do 3º dia útil contado da data da solicitação, desde que os interessados
providenciem a regularização de seu cadastro, pessoalmente, em uma das agências do Banco Itaú Unibanco S.A.,
abaixo relacionadas, que dispõe de atendimento exclusivo aos acionistas. Caso a atualização dos dados seja
providenciada em agência não mencionada ou através de correspondência à Unidade de Ações e Debêntures –
Rua Ururaí, 111 - Prédio B - Térreo - CEP 03084-010, São Paulo, SP, o pagamento somente será liberado após
efetivação dos devidos registros nos arquivos eletrônicos do referido Banco.
Mais informações poderão ser obtidas junto às agências especializadas no atendimento aos acionistas no horário
bancário.
Os acionistas cujas ações estejam depositadas na Central Depositária BM&F BOVESPA terão seus dividendos
creditados conforme procedimentos adotados pela mesma.
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