ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA KEPLER WEBER S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 91.983.056/0001-69 / NIRE 3530045422-7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Acionistas da Kepler Weber S/A (“Companhia”) para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, no dia 17 de novembro de 2020, às 10h30min, na sede da
Companhia, na Rua do Rocio, 84, 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para deliberar sobre a
seguinte Ordem do Dia:
1) Ratificar a eleição do membro do conselho de administração Sr. Vasco Carvalho Oliveira Neto,
eleito pelo Conselho de Administração em 14/10/2020 para completar o mandato do membro do
Conselho de Administração Sr. Rafael Maisonnave, que apresentou renúncia ao seu mandato; e
2) Eleger membro titular do conselho fiscal para completar o mandato do membro titular Sr.
Guilherme Garcia de Ávila, que apresentou renúncia ao seu mandato, bem como eleger um novo
membro suplente em substituição ao Sr. Paulo Henrique Altero Merotti.
Na forma do Estatuto Social, os acionistas deverão apresentar comprovante de titularidade das
ações, expedido pela instituição depositária, com data posterior à publicação do primeiro anúncio de
convocação da Assembleia. O acionista pessoa física deverá apresentar seu documento de
identidade. O acionista que pretender ser representado por procurador deverá depositar na
Companhia o instrumento de mandato. O acionista pessoa jurídica deverá encaminhar os
documentos de representação, para conferência. O instrumento de mandato e os documentos de
representação deverão ser entregues na Companhia, nos termos da Lei, e no prazo de até 24 horas
antes da data da Assembleia.
Nos cinco dias úteis que antecederem à Assembleia, ficarão suspensos os serviços de
desdobramento, agrupamento e transferência de ações até o encerramento da Assembleia.
A Companhia adotará procedimento de voto à distância nos termos da Instrução CVM nº 481/2009
(“ICVM 481”). Para participar da Assembleia por meio do boletim de voto à distância os acionistas
devem enviar o boletim de voto à distância diretamente à sede da Companhia, ou por seus
respectivos agentes de custódia, ou da instituição prestadora dos serviços de escrituração das
ações. O boletim está disponível no site www.cvm.gov.br, e no site da Companhia:
www.kepler.com.br/ri. Os documentos que serão objeto da Assembleia estão à disposição dos
acionistas na sede social da Companhia e no site da Comissão de Valores Mobiliários
(http://www.cvm.gov.br), os documentos relacionados a este edital, conforme exigidos pela ICVM
481.
Considerando as atuais orientações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo
para prevenção e enfrentamento do coronavírus (COVID-19), e visando à segurança de seus
acionistas, a Companhia sugere que, em sendo possível, se dê preferência à utilização do boletim de
voto a distância para participação na Assembleia Geral Extraordinária ora convocada, principalmente
por meio do seu envio aos prestadores de serviços aptos a coletar e transmitir instruções de
preenchimento do boletim, dada a maior simplicidade de tal procedimento.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.

Marcelo Guimarães Lopo Lima
Presidente do Conselho de Administração
Kepler Weber S/A

