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COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, 09 de outubro de 2020 - A Kepler Weber S/A (B3: KEPL3), empresa controladora
do Grupo Kepler Weber, líder em equipamentos para armazenagem e pós colheita de grãos na
América Latina, nos termos do Artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, vem a
público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu nesta data a indicação dos
seguintes nomes para substituição dos membros da administração que renunciaram no último dia 07
de outubro de 2020:


Sr. Vasco Carvalho De Oliveira Neto para o cargo de membro efetivo do Conselho de
Administração, com mandato até a próxima Assembleia Geral, em substituição ao Sr. Rafael
Maisonnave.
O Sr. Vasco é sócio da SK Tarpon, holding detentora de participação nas gestoras do grupo
Tarpon, e é presidente da Niche Partners, empresa que pretende fazer gestão de fundos de
investimentos focados em empresas líderes de mercados de nicho. Anteriormente à SK
Tarpon, Vasco foi fundador e CEO da AGV Logística, operadora logística que foi vendida em
2019 para o Grupo Femsa/Solistica. Vasco é formado em Administração de Empresas pela
FGV e Direito pela USP e possui MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral.



Sr. Thomas Lazzarini, para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal, com mandato até
a próxima Assembleia Geral, em substituição ao Sr. Guilherme Garcia de Ávila.
O Sr. Thomas faz parte do time de investimentos da Tarpon Gestora de Recursos S.A.. Antes
da Tarpon, ele trabalhou na Fazen, empresa do setor agropecuário. Thomas é graduado em
Administração de Empresas pelo EAESP FGV.

Esclarecemos que o Sr. Vasco Oliveira deverá ser indicado formalmente na próxima reunião do
Conselho de Administração, devendo ser ratificado na próxima Assembleia Geral, e o Sr. Thomas
Lazzarini deverá ser indicado com seu suplente em Assembleia Geral a ser convocada brevemente
pela Companhia.
Esclarecemos ainda que o Sr. Paulo Merotti, suplente do Sr. Guilherme Ávila no Conselho Fiscal
da Companhia, permanecerá no cargo até que o novo membro titular seja eleito em Assembleia Geral.
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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Sobre a Kepler Weber – A Kepler Weber, em seus 95 anos de história, se especializou no desenvolvimento de soluções completas
em armazenagem de grãos e movimentação de granéis sólidos em terminais portuários e mineração. Com presença em mais de 40
países e em cinco continentes, a companhia é líder do setor na América do Sul na etapa pós-colheita da cadeia produtiva de grãos.
Mais da metade de toda a produção anual de grãos no Brasil passa por uma solução da Kepler Weber. Acesse www.kepler.com.br.

