KEPLER WEBER S/A
CNPJ: 91.983.056/0001-69
NIRE nº 3530045422-7

Companhia Aberta
Mapa Sintético Final de Votação
Assembleia Geral Extraordinária – 09/10/2020 – 10:30hs
A KEPLER WEBER S/A (“Kepler Weber” ou “Companhia”), conforme às disposições da Instrução CVM
nº 481/09 e nº 561/15, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, o mapa sintético final de
votação relativos às instruções de voto a distância transmitidas pelos acionistas por meio de seus
respectivos agentes de custódia, às instruções de voto recebidas diretamente pela Companhia e às
instruções de voto proferida presencialmente, incluídas as matérias submetidas à deliberação da
Assembleia Geral Extraordinária de 09 de outubro de 2020.
Código da
Deliberação

Descrição da Deliberação

1

Deliberar sobre o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia (“Plano”), que
estabelece os termos e condições gerais para a concessão de ações de emissão da
Companhia e as pessoas elegíveis ao Plano dentre membros da administração,
colaboradores e outros integrantes da Companhia e/ou de sociedades por ela

2

Ratificar a eleição do membro do conselho de administração Sr. Bruno Bianco Leal,
eleito pelo Conselho de Administração em 22/04/2020 para completar o mandato do
membro do Conselho de Administração Sr. Fernando Florêncio Campos que
apresentou renúncia ao seu mandato;

3

Ratificar a eleição do membro do conselho de administração Sr. Milre Felix Neto, eleito
pelo Conselho de Administração em 18/06/2020 para completar o mandato do membro
do Conselho de Administração Sr. José Pais Rangel que faleceu;

4

Fazer consignar, formalizar autorizar que sejam tomadas todas as medidas para o
encerramento do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela
Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de abril de 2014.

Votos
Aprovar

21.181.991

80,50%

Rejeitar

360.492

1,37%

Abster-se

-

-

Sim

21.489.706

81,67%

Não

52.777

0,20%

Abster-se

-

-

Sim

21.489.706

81,67%

Não

52.777

0,20%

Abster-se

-

Sim

21.542.483

81,87%

Não

-

-

Abster-se

-

-

Quantidade de votos

21.542.483

81,87%

Para informações adicionais, por favor contatar a área de Relações com Investidores: 11 4873-0302
e e-mail ri.kepler@kepler.com.br.
São Paulo, 09 de outubro de 2020.
Kepler Weber S/A
Piero Abbondi
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

