ALVES FERREIRA & MESQUITA
ADVOGADOS

KEPLER WEBER S/A
CNPJ: 91.983.056/0001-69
Companhia Aberta
AVISO AOS ACIONISTAS
Kepler Weber S/A (“Kepler ou Companhia”) (B3: KEPL3), comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, por motivos de força maior e diante da decretação da Fase Emergencial do
Plano São Paulo, sua Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) convocada para o dia 30.03.2021 às 10h30
será realizada, exclusivamente, de forma virtual e por meio de sistema eletrônico de votação
ALFM Easy Volting (“Plataforma”), diante da situação da saúde pública no estado de São Paulo. Os
acionistas ou procuradores que desejarem participar por meio da Plataforma, pessoalmente,
mediante apresentação de documento de identidade e comprovante de sua qualidade de acionista
ou através de procurador, conforme o §1º do Art. 126 da Lei 6404/1976, deverão acessar o link
https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista.wpconsentimento.aspx?CtxW0jdnQS4JAgUx1hIBxbxJnvHMiaD3JqQVQ8mh
r0Y8zeyIHrN5zu4dA/o2fFvS de pré cadastro, impreterivelmente, até o dia 28 de março de 2021

(inclusive), preenchendo todas as informações solicitadas e fornecendo todos os documentos
indicados no ato do cadastro.
Os acionistas ou procuradores que não realizarem o cadastro dentro do prazo supra não poderão
participar da Assembleia. Efetivado o cadastro pelo interessado e após a confirmação pela
Companhia, dentro das 24 (vinte e quatro) horas que antecedem a AGO, os acionistas receberão um
novo link, este de acesso à reunião virtual, contendo todas as explicações técnicas para o respectivo
acesso no dia e hora designados. Qualquer dúvida a respeito desse processo, os acionistas poderão
contatar a área de relações com investidores através do e-mail ri.kepler@kepler.com.br.
A Companhia também esclarece que a modificação do formato da reunião não afetará o Boletim de
Voto a Distância (“BVD”) quanto aos prazos estabelecidos e mecanismos de encaminhamento, bem
como que ficam mantidas todas as disposições do Edital de Convocação regulamente publicado,
salvo quanto a modificação ora comunicada.

São Paulo, 19 de março de 2021

Paulo Polezi
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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