KEPLER WEBER S/A
GRUPO KEPLER WEBER
COMPANHIA ABERTA

CNPJ nº 91.983.056/0001-69

Capital autorizado: R$ 1.800.000.000
Capital realizado: 26.311.971 ações
Capital realizado: R$ 234.321.965,40
NIRE nº 3530045422-7
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DATA, HORA E LOCAL: 16 de abril de 2020, às 10h30min. LOCAL: Sede da Kepler Weber S/A,
na Rua do Rocio, nº 84, 3º andar, São Paulo, SP. CONVOCAÇÕES: Publicadas nas edições dos
dias 13/03/2020, 31/03/2020 e 07/04/2020 no Jornal Valor Econômico (págs. B5, B8 e B9) e
Jornal Diário Oficial Estado de São Paulo (págs. 132, 100 e 37), e no Sistema Empresas.NET, da
CVM, no dia 13 de março de 2020. Os documentos necessários ao exame da matéria constante
da Ordem do Dia foram postos à disposição dos senhores Acionistas na sede da Companhia, e
também: a) no site da Companhia (ri.kepler.com.br); b) no site da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e c) no site da Bolsa de Valores de São Paulo – B3 S.A.
(www.b3.com.br); foram também encaminhados à Bolsa de Valores de São Paulo – B3 S.A., em
atendimento ao disposto no artigo 124, §6º, da Lei nº 6.404/76.
ORDEM DO DIA:
1) Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos
Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em
31/12/2019.
2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2019 e a
distribuição de dividendos.
3) Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar
remuneração.
4) Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia
Geral Ordinária.
PRESENÇAS: Presentes acionistas representando 78,48% das ações ordinárias emitidas pela
Companhia, conforme Lista de Presenças de Acionistas e votos à distância exercidos, foi instalada
a Assembleia Geral Ordinária.
MESA: Abrindo os trabalhos, o Diretor Presidente da Kepler Weber S/A, Sr. Piero Abbondi,
agradeceu as presenças e encaminhou a eleição da Mesa, sendo eleitos por unanimidade para
Presidente o Sr. Piero Abbondi e para Secretária a Sra. Karine Olczevski.
DEBATES: O Sr. Presidente encaminhou para apreciação os itens da Ordem do Dia e apresentou
o mapa dos votos à distância proferidos. O primeiro item da Ordem do Dia é a apreciação das
Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes e
Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019. Estão participando
deste ato, por meio de vídeo conferência, em que podem escutar e responder a todos, o Sr.
Cristiano Seguecio e a Sra. Poliane Maletzke, representantes da empresa de auditoria externa
KPMG Auditores Independentes, o Sr. Marcio Ferraro, Presidente do Conselho Fiscal, e o Diretor
Administrativo e Financeiro da Kepler Weber S/A, Sr. André Luís Paz Acosta. Presencialmente na
sede da Companhia, também está o Diretor Presidente, Piero Abbondi. Todos estão à disposição
dos acionistas para prestar esclarecimentos e responder aos questionamentos. Dispensada a
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leitura dos documentos, também dispensou o uso da palavra o Presidente do Conselho Fiscal, Sr.
Márcio Ferraro. 2) O segundo item trata sobre a destinação do resultado do exercício encerrado
em 31/12/2019 e a distribuição de dividendos, sendo que o Diretor Administrativo e Financeiro
destacou o resultado e a proposta da administração. 3) No terceiro item, sobre a eleição dos
membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e sua remuneração, foram indicados os nomes
dos titulares e suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia. Foram também cumpridas as
disposições do art. 162 da Lei 6404/76, reconhecidos os candidatos como cumpridores dos
requisitos legais e proposta a remuneração. 4) O quarto item trata da deliberação sobre a verba
global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária, sendo que foi
encaminhada a proposta da verba global de remuneração.
DELIBERAÇÕES:
1) APROVAR, por unanimidade dos que exerceram o direito de voto, as Demonstrações
Financeiras, o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer do
Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019. Foram computados 20.619.928
votos a favor, 0 votos contra e 29.300 abstenções.
2) APROVAR, por unanimidade, a seguinte destinação do lucro líquido do exercício: do montante
do lucro líquido do exercício de 2019, de R$ 37.571.866,88 (trinta e sete milhões, quinhentos e
setenta e um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos), destinar
primeiramente R$ 1.878.593,34 (um milhão, oitocentos e setenta e oito mil, quinhentos e
noventa e três reais e trinta e quatro centavos) para a reserva legal (conforme artigo 25,
parágrafo 1º, alínea a, do Estatuto Social da Kepler Weber S/A). Após os ajustes de avaliação
patrimonial no montante de R$ 2.884.323,63 (dois milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil,
trezentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos) e dos ajustes da reversão da reserva
de stock options no montante de R$ 1.756.763,65 (um milhão, setecentos e cinquenta e seis
mil, setecentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), chegou-se ao lucro líquido
ajustado de R$ 40.334.360,82 (quarenta milhões, trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e
sessenta reais e oitenta e dois centavos), servindo este de base para a constituição das
reservas estatutárias e dividendos. Do lucro líquido à disposição da Assembleia Geral, o
montante de R$ 10.083.590,20 (dez milhões, oitenta e três mil, quinhentos e noventa reais e
vinte centavos) destina-se para a reserva estatutária para investimento e capital de giro,
conforme artigo 25, parágrafo 1º, alínea c, do Estatuto Social da Kepler Weber S/A. O montante
total destinado de R$ 10.388.079,89 (dez milhões, trezentos e oitenta e oito mil, setenta e nove
reais e oitenta e nove centavos) para dividendos aos acionistas é composto de R$
10.083.590,20 (dez milhões, oitenta e três mil, quinhentos e noventa reais e vinte centavos) de
dividendo mínimo obrigatório, acrescido de R$ 304.489,69 (trezentos e quatro mil, quatrocentos
e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos), que se refere ao imposto de renda retido na
fonte dos juros sobre capital próprio e representa R$ 0,3948 por ação, deduzidos os juros sobre
capital próprio de R$ 0,1520, pagos em 27 de dezembro de 2019, totalizando à pagar o
montante de R$ 6.388.079,77 (seis milhões, trezentos e oitenta e oito mil, setenta e nove reais
e setenta e sete centavos), que representa R$ 0,2428 por ação e será pago dentro do exercício
de 2020, sem remuneração ou atualização monetária. O dividendo adicional de R$ 9.931.345,36
(nove milhões, novecentos e trinta e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis
centavos), representa R$ 0,3774 por ação e será destinado para ampliar a reserva estatutária
para investimentos e capital de giro. A Assembleia destinou ainda o saldo de R$ 9.931.345,37
(nove milhões, novecentos e trinta e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete
centavos), para ampliar a reserva estatuária para investimentos e capital de giro. Foram
computados 20.649.228 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, além da abstenção dos
legalmente impedidos.
3) ELEGER para compor o Conselho Fiscal, os seguintes membros, com mandato até a próxima
Assembleia Geral Ordinária. Em votação em separado, pelos acionistas minoritários titulares de
6.434.998 ações ordinárias, indicados e eleitos: Titular: MANOEL EDUARDO LIMA LOPES,
brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis e ciências jurídicas, CPF 046.227.237-00,
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Identidade Profissional 113537, emitida pela OAB/RJ, domiciliado na Avenida Oswaldo Cruz, nº
81, ap. 201, bairro do Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.250-060; Suplente: GRACIELLE
BELTRAMI HUMMEL BULHÕES GARCIA, brasileira, casada, graduada em administração de
empresas, CPF 109.682.638-01, RG 22.100.131-1, emitido pela SSP/SP, domiciliada na Rua
Edson, nº 110, ap. 162, São Paulo, SP, CEP 04.618-030. Foram computados 8.078.981 votos a
favor, 0 votos contra e 12.570.247 abstenções. Pelos demais acionistas titulares de ações
ordinárias, indicados e eleitos: Titular: MARCIO FERRARO, brasileiro, casado, graduado em
Arquitetura e Urbanismo, CPF 831.699.547-68, RG 50.053.983-2, emitido pelo SSP/SP, e
Identidade Profissional 95-1-02372-2, emitido pelo CREA/RJ em 26/06/1998, domiciliado na rua
Desembargador Dalmo do Valle Nogueira, nº 274, apto 1602, bairro Vila Suzano, São Paulo/SP,
CEP 05.641-060; e seu respectivo Suplente SANDRO ROBERTO DE MELO, brasileiro, casado,
graduado em administração de empresas, CPF 072.581.478-02, RG 16.349.840, emitido pela
SSP/SP, domiciliado na Avenida Paulista, nº 1230, 16º andar, bairro Bela Vista, São Paulo, SP, CEP
01.310-901. Foram computados 14.214.230 votos a favor, 0 votos contra e 6.434.998
abstenções. Titular: GUILHERME GARCIA DE AVILA, brasileiro, graduado em administração de
empresas, CPF 412.695.998-01, RG nº 53007158, emitida pela SSP/SP, CNH 06363207764,
expedida pelo DETRAN/SP, domiciliado na Avenida Magalhães de Castro, nº 4800, Torre 1, 12º
andar, bairro Cidade Jardim, São Paulo, SP, CEP 05.676-120; e seu respectivo Suplente: PAULO
HENRIQUE ALTERO MEROTTI, brasileiro, graduado em ciências jurídicas, CPF 384.917.998-26,
RG 497532001, emitido pela SSP/SP, CNH 04258159433, domiciliado na Avenida Magalhães de
Castro, nº 4800, Torre 1, 12º andar, bairro Cidade Jardim, São Paulo, SP, CEP 05.676-120; Foram
computados 14.214.230 votos a favor, 0 votos contra e 6.434.998 abstenções. Os conselheiros
eleitos tomarão posse por termo, no prazo e na forma da Lei, e utilizarão o Regimento Interno
para conduzir o funcionamento do Órgão. Aprovada a remuneração mensal de dez por cento do
que em média for atribuído a cada diretor, não computados benefícios e qualquer outra
remuneração vinculada a desempenho, individual e igual para todos os Titulares, e a eles paga
mensalmente, a partir da posse, cumprindo o artigo 162 da Lei 6404/76. Foram computados
12.169.147 votos a favor, 0 votos contra e 8.480.081 abstenções. Os Conselheiros eleitos
declararam não estar impedidos, nos termos do artigo 147 da Lei 6404/76, para o exercício de
suas funções.
4) APROVAR por maioria, a verba global de remuneração da Administração, no valor de R$
4.934.888,81 (quatro milhões, novecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e oito
reais e oitenta e um centavos) para o período até a próxima Assembleia Geral Ordinária, que será
distribuída na forma do Estatuto Social. Foram computados 20.245.556 votos a favor, 403.672
votos contra e 0 abstenções.
ENCERRAMENTO, LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Aprovada por unanimidade a omissão
das assinaturas na publicação da ata, conforme previsto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da
Lei 6404/76. As declarações de voto recebidas serão autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas
na sede da Companhia, nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei 6404/76.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai
assinada pela Mesa e acionistas presentes, identificados também os acionistas que exerceram os
votos à distância, encerrando-se os trabalhos.
ACIONISTAS PRESENTES: Acadian Emerging Markets Small-Cap L-S Equity Fund.
São Paulo, 16 de abril de 2020.
Mesa:

Piero Abbondi
Presidente

Karine Olczevski
Secretária
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Acionistas:
Acadian Emerging Markets Small-Cap L-S Equity Fund
p.p. Daniel Alves Ferreira
OAB/SP 140.613
Acionistas, por voto à distância:
BB Banco de Investimento S/A
Banclass Fundo de Investimento em Ações
Fernando Francisco Brochado Heller
Deise Duprat Vilela Heller
Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME
Trígono Flagship Small Caps Master Fia
Trígono 70 Previdência Fundo de Investimento Multimercado
Fundo de Investimento de Ações Trígono Verbier
Bluefin II FIP MultiestratEgia
Fundo de Investimento de ações Tarpon CFJ
Longfield Road Investments, LP
Siros Fia - IE
Tarpon GT Master Fundo de Investimento em acoes
Tarpon Institucional FIA
Tarpon Master Fia
Tarpon Wahoo Fundo de Investimento de Acoes
TP Partners Fund II, LLC
TP Partners Public Equities Fund, LP
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