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COMUNICADO AO MERCADO
Retomada das Atividades Operacionais
São Paulo, 13 de abril de 2020 - A Kepler Weber S/A (B3: KEPL3), empresa controladora do
Grupo Kepler Weber, líder em armazenagem de grãos na América Latina, vem informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, nos termos do Artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02,
conforme alterada, vem a público informar que iniciará gradativamente a retomada das atividades
operacionais a partir de 14 de abril de 2020.
A Companhia continuará adotando medidas e protocolos no sentido de preservar a integridade, a
saúde e a segurança de todos os seus colaboradores, fornecedores, clientes e stakeholders, tanto no
contexto administrativo, quanto no operacional. Os canais de comunicação da Companhia com seus
colaboradores continuam sendo utilizados na conscientização acerca dos cuidados necessários para
evitar o contágio e a transmissão do “COVID 19”, sendo que até o momento, nenhum colaborador
foi testado positivamente para a infecção.
A Companhia está desenvolvendo diversas ações para transitar esse período da melhor forma, sendo
as principais neste momento: (1) colaboradores da unidade fabril de Panambi/RS retornarão
gradualmente às suas atividades, para maior segurança de todos; (2) colaboradores administrativos
permanecerão em formato home office, evitando grande circulação de pessoas nas unidades; (3)
colaboradores de grupo de risco permanecerão em afastamento durante o mês de abril e maio; (4)
para diversos grupos serão realizadas avaliações individuais de saúde para habilitar o retorno às
atividades.
Vale enfatizar, que as unidades respeitarão as premissas dos municípios onde estão instaladas,
inclusive de transporte público. Além disso, as refeições serão servidas em porções fechadas e
embaladas para cada colaborador para evitar o manuseio dos alimentos e serão observados nos
postos de trabalho marcações de distância mínima entre um colaborador e o outro, além de outras
medidas operacionais de cuidados e conscientização. Todas as medidas de higiene, cuidados e
prevenção em relação a saúde de todos já estão sendo adotadas em cada site, a desinfecção e
higienização serão constantes.
Apesar de ser um período de incerteza, entendemos que esta é a melhor forma de condução no
momento, e a Kepler reitera seu compromisso com a segurança e a saúde, e manterá o mercado e
seus acionistas devidamente informados acerca de qualquer nova decisão tomada.
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a área de Relações com Investidores: (11)
4873-0302 ou ri.kepler@kepler.com.br.
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