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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Piero Abbondi

Cargo do responsável

Diretor Presidente/Relações com Investidores
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores
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2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

418-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

KPMG Auditores Independentes

CPF/CNPJ

57.755.217/0001-29

Período de prestação de serviço

04/02/2009 a 31/03/2014

Descrição do serviço contratado

Parecer contemplando o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
liquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado da Kepler Weber e a sua adequação com a posição patrimonial e financeira
de do exercício findo em 31 de dezembro de 2013, o resultado de suas operações e as modificações na sua posição
financeira correspondente ao exercício a encerrar-se naquela data.
Revisão especial das informações trimestrais (ITR) em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2013.
Exame das demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes o exercício findo em 31 de dezembro de 2013.
Foram adicionalmente prestados serviços de revisão da DIPJ.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

A Companhia pagou um total de R$ 240.000,00 em honorários no ano de 2013, com base na projeção de horas das diversas
categorias profissionais necessárias ao serviço.
Pelos serviços prestados de revisão da DIPJ a Companhia pagou R$ 8.400,00.

Justificativa da substituição

A alteração dos auditores em 2009, ocorreu devido a determinação da rotatividade dos auditores independentes, consoante
estabelecido no art. 31 da Instrução CVM nº 308/99, não havendo qualquer fato que desabone os trabalhos realizados pela
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes para a Companhia.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

-

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

CPF

Endereço

Cristiano Jardim Seguecio

01/01/2013 a 31/03/2014

929.772.190-72

Rua Renato Paes de Barros, 33 - 17º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04530-904,
Telefone (11) 30175305, Fax (11) 30175305, e-mail: cseguecio@kpmg.com.br

Wladimir Omiechuk

04/02/2009 a 31/12/2009

315.757.570-87

Rua Renato Paes de Barros, 33 - 17º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04530-904

Wladimir Omiechuk

01/01/2010 a 31/12/2012

315.757.570-87

Rua Renato Paes de Barros, 33, 17º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04530-904,
Telefone (011) 30175305, Fax (011) 30175305, e-mail: cseguecio@kpmg.com.br
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

471-5

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

CPF/CNPJ

05.291.903/0001-92

Período de prestação de serviço

07/04/2014

Descrição do serviço contratado

Parecer contemplando o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
liquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado da Kepler Weber e a sua adequação com a posição patrimonial e financeira
de do exercício que findará em 31 de dezembro de 2017, o resultado de suas operações e as modificações na sua posição
financeira correspondente ao exercício a encerrar-se naquela data.
Revisão das informações trimestrais (ITR) em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2017.
Exame das demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes o exercício que findara em 31 de dezembro de
2017.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

O valor total pago a E&Y em honorários para o exercício findo 2017 foi de R$ 453 mil

Justificativa da substituição

A alterações dos auditores em 2014, ocorreu devido a determinação de rotatividade dos auditores independentes, consoante
estabelecido no artigo 31 da instrução CVM 308/99.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

-

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

Guilherme Ghidini Neto

07/04/2014 a 31/03/2018

CPF
727.640.400-59

Endereço
Rua Mostardeiro, 322, 10 andar, Independencia, Porto Alegre, RS, Brasil, CEP 90430-000,
Telefone (051) 32045500, Fax (051) 32045599, e-mail: guilherme.ghidini@br.ey.com
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2.3 - Outras informações relevantes

2.3. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:
A emissora não julga possuir outras informações relevantes.
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2017)

Exercício social (31/12/2016)

Exercício social (31/12/2015)

Patrimônio Líquido

435.349.000,00

468.852.000,00

491.362.000,00

Ativo Total

716.246.000,00

763.805.000,00

791.235.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

578.375.000,00

475.298.000,00

705.979.000,00

48.428.000,00

32.704.000,00

90.797.000,00

-34.257.000,00

-22.124.000,00

6.237.000,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

26.311.930

26.311.930

26.311.930

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

16,550000

17,820000

18,670000

Resultado Básico por Ação

-1,300000

-0,840000

0,237000

Resultado Diluído por Ação

-1,30

-0,84

0,23

Resultado Bruto
Resultado Líquido
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3.2 - Medições não contábeis
3.2 Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do último exercício social, ou deseje divulgar
neste formulário medições não contábeis, como Lajida (lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização) ou Lajir (lucro antes de juros e imposto de renda), o emissor
deve:

a)

informar o valor das medições não contábeis

O EBITD
A da Companhia fechou o quarto trimestre do ano em R$ 8,6 milhões negativos ante R$ 18,8
milhões negativos no 4T16, uma melhora de R$ 10,2 milhões, principalmente, aos esforços de
melhoria operacional, tanto nos ganhos de produtividade através da filosofia Lean
Manufacturing, quanto nas reduções de despesas no SG&A da Companhia. No acumulado dos
doze meses de 2017, a melhora do quarto trimestre é refletida, ou seja, uma melhora de R$
10,6 milhões de EBITDA, com margem negativa de 2,2%, ante 4,9% negativa em 2016, ante o
resultado de R$ 28,8 milhões positivos e 4,1% em 2015.

b)

Fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações
financeiras auditadas

Resultado Líquido (R$ mil)
Lucro do Período
(+) Provisão para IR e CS - Corrente e Diferido
(- ) Receitas Financeiras
(+) Despesas Financeiras
(+) Depreciações e Amortizações
EBITDA

c)

2017

2016

(34.257) (22.124)
(2.943) (16.507)
(21.611) (31.073)
19.407
21.063
26.655
25.312
(12.749) (23.329)

2015
6.237
(11.708)
(23.155)
32.332
25.117
28.823

Δ%
Δ%
2017/2016 2016/2015
+54,8%
-454,7%
-82,2%
41,0%
-30,5%
+34,2%
-7,9%
-34,9%
+5,3%
+0,8%
-45,35% -180,94%

Explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta
compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações

O termo EBITDA se refere a um indicador de lucro líquido antes das Despesas Financeiras
Líquidas, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro, Depreciação e Amortização. O
EBITDA não é uma medida utilizada nas práticas contábeis adotadas no Brasil, não
representando o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado
como uma alternativa ao lucro líquido na qualidade de indicador de desempenho operacional
ou como uma alternativa ao fluxo de caixa na qualidade de indicador de liquidez. O EBITDA
não tem um significado padronizado e a definição da Companhia de EBITDA pode não ser
comparável ao EBITDA ajustado de outras Companhias.
Mas, ainda que o EBITDA não forneça, de acordo com as práticas contábeis utilizadas no Brasil,
uma medida do fluxo de caixa operacional, a Administração o utiliza para mensurar o
desempenho operacional. Adicionalmente, a Companhia entende que determinados
investidores e analistas financeiros utilizam o EBITDA como indicador do desempenho
operacional de uma Companhia e/ou do seu fluxo de caixa e por isso apresenta também esta
medição.
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

3.3 Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações
financeiras de encerramento de exercício social que as altere substancialmente

a)

Novos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos e não adotados

Não houve eventos subsequentes às demonstrações financeiras encerradas em 31 de
dezembro de 2017.
b)

Mudança na estrutura de capitali

Não houve eventos subsequentes após 31 de dezembro de 2017.
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3.4 - Política de destinação dos resultados
3.4 Descrever a política de destinação dos resultados dos 3 últimos exercícios sociais,
indicando:
a)
b)
c)
d)

regras sobre retenção de lucros
regras sobre distribuição de dividendos
periodicidade das distribuições de dividendos Descrever a politica de dividendos para
este item.
eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou
regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões
judiciais, administrativas ou arbitrais. Neste item - Descrever que as restrições de
exercícios anteriores de 2010 e 2011 para distribuição de lucros eram por conta de
prejuízos acumulados.

Reservas de lucros
De acordo com o artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, do resultado do exercício serão
feitas as deduções previstas em lei e a reserva para as incidências tributárias.
O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação:
 5% (cinco por cento) para constituição de reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do
capital social;
 25% (vinte e cinco por cento) como dividendo aos acionistas;
 25% (vinte e cinco por cento) como reserva para investimentos e capital de giro.
A reserva de investimento e capital de giro terá por finalidade assegurar investimentos em
bens de ativo permanente e acréscimo do capital de giro, inclusive através de amortizações de
dívidas da Companhia, bem como o financiamento de empresas controladas e coligadas.
Referida reserva terá como limite máximo o valor do capital social integralizado.

Reserva de incentivo fiscal reflexa
Refere-se à subvenção governamental da controlada Kepler Industrial S.A., a título de
incentivo fiscal reconhecido de forma reflexa na Controladora. O saldo em 31 de dezembro de
2017 e 31 de dezembro de 2016 totaliza R$ 57.257.

Reserva de capital de incentivos fiscais
Refere-se a incentivos fiscais, doações, subvenção para investimento de anos anteriores à
adoção das novas práticas adotadas no Brasil e dos IFRS.

Reserva bônus subscrição debêntures
Em novembro de 2014, a Companhia liquidou de forma antecipada o saldo em aberto relativo
às debêntures, no montante de R$42.640.
Ao subscritor de cada debênture foi conferido, como vantagem adicional, um bônus de
subscrição 2007 (“Bônus 2007”), totalizando no momento inicial 154.168 Bônus 2007, com
direito de subscrever uma quantia de ações ordinárias, mediante dação em pagamento de
uma debênture para cada bônus, à razão do valor nominal unitário de R$ 908,10 (novecentos e
oito reais e dez centavos) acrescidos do montante de juros capitalizados das debêntures,
dividido pelo preço de exercício atualizado. O preço de exercício é de R$ 0,3027 (valor
expresso em centavos de real) por ação, atualizado pela mesma forma de atualização do saldo
devedor das debêntures. Os Bônus 2007 são válidos até 15 de outubro de 2020. Em 31 de
dezembro de 2017 permanecem em circulação 772 Bônus 2007.
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Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 18 de agosto de 2014 foi aprovada a
emissão privada de até 180.000 (cento e oitenta mil) novos bônus de subscrição (“Bônus
2014”), com série única, ao valor nominal unitário de R$ 613,00 (seiscentos e treze reais),
podendo o subscritor pagar a totalidade do preço de subscrição dos bônus por meio de dação
em pagamento, mediante a entrega dos Bônus 2007 de que for titular, obedecendo a relação
de um por um.
Cada Bônus 2014 conferirá a seu titular o direito de subscrever 23 (vinte e três) ações
ordinárias de emissão da Companhia, mediante o pagamento do preço de exercício de R$38,66
(trinta e oito reais e sessenta e seis centavos) por ação, totalizando até 4.140.000 (quatro
milhões, cento e quarenta mil) ações ordinárias.
Os Bônus 2014 são válidos desde sua data de emissão até 15 de junho de 2021, podendo ser
exercidos a qualquer tempo, a partir da data da homologação, até a data do vencimento dos
bônus, a exclusivo critério de seu titular. As ações ordinárias de emissão da Companhia
resultantes do exercício dos direitos conferidos pelos Bônus 2014 terão as mesmas
características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens estatutárias, atribuídos
atualmente e no futuro às ações ordinárias de emissão da Companhia hoje existentes. As
novas ações participarão de forma integral em eventual distribuição de dividendo e/ou juros
sobre capital próprio que vierem a ser aprovados pela Companhia.
Em 09 de outubro de 2014, houve a Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) onde se
homologou a emissão de 180.000 (cento e oitenta mil) Bônus de Subscrição 2014. Os Bônus
2014 podem ser negociados pelos seus detentores no mercado secundário da BM&FBOVESPA
a partir de 10 de outubro de 2014. Nesta mesma Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”)
também foram extintos 107.621 Bônus 2007 recebidos pela Companhia como dação em
pagamento do preço de subscrição de quantidade equivalente dos Bônus 2014.
O montante de R$44.368, recebido pela Companhia como prêmio na emissão de 72.739 Bônus
2014, foi registrado como reserva de capital no patrimônio líquido. Este montante representa
um prêmio equivalente a R$613,00 (seiscentos e treze reais) por bônus.
Considerando os “Termos e Condições Gerais da Emissão dos Bônus de Subscrição pela Kepler
Weber S.A. 2014”, incluído como Anexo I à ata da Assembleia Geral Extraordinária de 18 de
agosto de 2014, a Companhia classificou os mesmos como instrumentos de patrimônio. Desta
forma, os recursos a serem recebidos quando do exercício dos Bônus 2014, serão registrados
em contrapartida do patrimônio líquido no momento da subscrição das respectivas ações
pelos detentores dos Bônus 2014.
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 não houve aumento de capital
relativo ao exercício de Bônus 2014 ou Bônus 2007.

Reservas de reavaliação
Referem-se a saldos de reavaliações realizadas em 1984 e 1991. O saldo residual desta reserva
refere-se notadamente a terrenos, sendo que os demais são realizados mensalmente.

Ajustes de avaliação patrimonial
Refere-se a ajustes por adoção do custo atribuído do ativo imobilizado na data de transição,
movimentados pela realização do ajuste principalmente por depreciação dos itens não
mensurados em 1º de janeiro de 2009. Os efeitos da depreciação adicional gerada pela adoção
do custo atribuído foram neutralizados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório de forma a
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não alterar a política de dividendos da Companhia vigente antes da adoção do custo atribuído.

Dividendos
A Companhia não distribuiu dividendos sobre os resultados dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2017 e 2016.
Sobre o resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, a
Companhia calculou os dividendos mínimos obrigatórios, conforme segue:

(R$ milhares)
Resultado do período
(-) Reserva legal
(+) Realização de reserva de reavaliação
(+) Realização de ajustes de avaliação
(-) Reserva de incentivo fiscal reflexa
Lucro ajustado para cálculo de dividendo
Dividendo mínimo obrigatório
(-) Juros sobre o capital próprio pagos
(+) Imposto de renda retido na fonte
Dividendos mínimos complementares

2017
(34.257)
1.252
3.965
(29.040)
-

2016
(22.124)
(7)
2.172
(19.959)
-

2015
6.237
(312)
25
2.217
(2.788)
5.380
1.345
1.345

O valor dos referidos juros foi imputado ao dividendo obrigatório, líquido do imposto de renda
retido na fonte, declarado antecipadamente, por conta do corrente exercício em
conformidade com o item V da Deliberação CVM n° 207/96.
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3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia apresentou prejuízo no resultado findo 31.12.2016
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas
3.6 Informar se, nos 3 últimos exercícios sociais, foram declarados dividendos a conta de
lucros retidos ou reservas constituídas em exercícios sociais anteriores
Não houve distribuição de dividendos a conta de lucros retidos ou reservas constituídas de
exercícios anteriores.
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3.7 - Nível de endividamento
Exercício Social

31/12/2017

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
280.897.000,00

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
0,39218000
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2017)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Empréstimo

Garantia Real

11.542.626,00

25.481.274,00

Empréstimo

Quirografárias

40.922.738,00

0,00

52.465.364,00

25.481.274,00

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

6.368.227,00

890.102,00

44.282.229,00

0,00

0,00

40.922.738,00

6.368.227,00

890.102,00

85.204.967,00

Observação
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3.9 - Outras informações relevantes

3.9 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:
A emissora não julga possuir outras informações relevantes.
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4.1 Descrever fatores de risco que possam influenciar a decisão de investimento, em especial,
aqueles relacionados:
a)

à Companhia

A perda de membros da Alta Administração da Companhia, ou a incapacidade de atrair e
manter pessoal adicional para integrá-la, pode ter um efeito adverso relevante sobre a
Companhia
A Companhia há anos é administrada por um colegiado. Tanto o Conselho de Administração
quanto a Diretoria são formados por vários membros, todos qualificados e capazes de
contribuir positivamente para o desenvolvimento de seus negócios. Historicamente a
Companhia não enfrentou dificuldades na substituição de membros, nem quando da eleição
dos membros do Conselho de Administração (mandato de dois anos), nem da Diretoria
(mandato de dois anos). A Companhia também trabalha com planos estratégicos formais e de
diferentes prazos de execução e revisão. Em caso de perda de membro(s) de sua
administração, é possível, mas não provável, ou mesmo remoto que a Companhia não tenha
capacidade de atrair profissionais qualificados, na medida em que ocupa posição de liderança
no segmento de sistemas de armazenagem de grãos no Brasil. Também é improvável que
possa sofrer um impacto adverso relevante em suas operações ou ter seu resultado afetado
pela perda de membro de sua administração.
Riscos associados ao desenvolvimento de produtos e tecnologias
Os equipamentos para o segmento de armazenagem explorado pela Companhia trazem a
tecnologia como elemento capaz de distinguir seus produtos. As inovações têm sido
alcançadas e são objeto de requerimentos de exclusividade por direito autoral. A Companhia
trouxe para o Brasil o conceito de armazenagem em silo metálico, na década de 1970,
permanecendo líder do segmento por décadas. Continua sendo a responsável por inaugurar
melhorias nos produtos de sua fabricação, fruto de desenvolvimentos, otimizações de
engenharia e inovações, nos tipos, modelos e utilidades dos produtos. O desenvolvimento dos
exercícios de engenharia aplicada tem mostrado segurança para os pressupostos e critérios
que têm sido eleitos para os projetos estruturais dos equipamentos. A evolução técnica dos
materiais que têm sido aplicados para a fabricação dos produtos KEPLER WEBER também
permitem melhorias técnicas e de competitividade. A falta de norma ABNT para o projeto e
construção de silos metálicos tem sido superada pela utilização de normas internacionais
associadas a históricos e referenciais técnicos obtidos pela experiência de engenharia (testes,
medições, análises de campo e laboratório) que há anos vem sendo acumulada pela
Companhia. A segurança alcançada no desenvolvimento de cálculos estruturais permitiu à
Companhia projetar e construir equipamentos adequados para instalação em zona sísmica,
possibilitando-lhe o desempenho de esforços e a conclusão de vendas no exterior. A
Companhia não pode garantir que será capaz de continuar a expandir as linhas de produtos,
porém historicamente vem mantendo a posição de liderança no segmento de sistemas
completos para armazenagem de grãos. Apesar do rigoroso controle de qualidade, não é
descartada a hipótese de algum material (matéria-prima) defeituoso aplicado dar causa a
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algum incidente estrutural. Por ora, a Companhia não encontra elemento presente ou próximo
que possa sugerir alteração da situação técnica e comercial até agora consolidada pelos seus
93 anos de existência.

Riscos associados à cobertura de seguros da Companhia para cobrir eventuais prejuízos em
caso de interrupção de suas atividades
A Companhia mantém seguros sobre o seu patrimônio e de sua controlada, seja para
máquinas e equipamentos imobilizados, estoque, despesas fixas, vida de colaboradores e
administradores, atos de administradores, veículos próprios e alugados, ferramentas,
transporte nacional e internacional, garantias contratuais, e de riscos de engenharia durante a
montagem dos equipamentos no local de instalação. As coberturas se dão por montantes
considerados suficientes para reposição ou indenização a terceiros (quando a apólice tem tal
extensão). Estando as hipóteses de sinistro listadas em cada apólice e sendo matéria regulada
pelo Instituto de Resseguros do Brasil, a ocorrência de sinistro não coberto ou que exceda a
cobertura contratada poderá acarretar custos ou despesas não indenizadas pelo seguro, então
afetando adversamente o resultado. Não é descartada a hipótese de que um sinistro de grave
extensão, mesmo com cobertura, possa trazer uma suspensão temporária das atividades.
Porém é remota a hipótese de trazer a interrupção das atividades da Companhia.

As aquisições futuras da Companhia apresentam riscos de execução e a Companhia pode não
alcançar suas metas financeiras e estratégicas
A Companhia não tem intenção de promover tais operações de aquisições futuras, pelo que
resta prejudicada a avaliação de risco de execução, e ao mesmo tempo, se reserva o direito de
acrescentar informações oportunamente.

Risco de estrutura de capital (ou risco financeiro)
Decorre da escolha entre capital próprio (aportes de capital e retenção de lucros) e capital de
terceiros que a Companhia e sua controlada realizam para financiar suas operações. Para
mitigar os riscos de liquidez e a otimização do custo médio ponderado do capital, a Companhia
e sua controlada monitoram permanentemente os níveis de endividamento de acordo com os
padrões de mercado e o cumprimento de índices (covenants) previstos em contratos de
empréstimos, financiamento e debêntures.

A dívida da Companhia para relação ajustada do capital ao final do exercício é apresentada a
seguir:
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A estrutura de capital representada basicamente pelo capital social encontra-se adequada
para o nível de operações modeladas pelo planejamento estratégico da Kepler Weber. Quando
há necessidade a Companhia realiza operações de hedge para evitar exposição do resultado às
oscilações cambiais. A Companhia e sua controlada possuem limites de crédito perante
instituições financeiras públicas e privadas e vêm monitorado os níveis de endividamento.

b)

ao controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle

A Companhia não tem acionista controlador e nem grupo de controle.

c)

aos acionistas da Companhia

A reestruturação societária ocorrida a partir de agosto de 2007 dispersou as ações no
mercado. A Companhia mantém regularidade perante a CVM, permitindo aos acionistas o
acesso às informações e a manutenção da cotação e negociação em bolsa. O mercado
brasileiro de valores mobiliários experimenta flutuações de liquidez e volatilidade que
acompanham tendências, fatos e eventos nacionais e internacionais. Tal como outros títulos e
valores mobiliários, os de emissão da Companhia são afetados por tendências e falta de
liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários, que poderão limitar substancialmente a
capacidade dos investidores em ações da Companhia de vendê-las pelo preço e na ocasião que
desejarem. Isso porque o mercado de valores mobiliários brasileiro é substancialmente menor,
menos líquido, mais volátil e mais concentrado do que os principais mercados de valores
mobiliários internacionais. Essas características de mercado poderão afetar negativamente o
preço de mercado e a liquidação das operações com ações de emissão da Kepler Weber S/A.
Caso a Companhia venha a captar recursos no mercado de capitais, por meio de emissão
pública de ações e/ou colocação pública ou privada de títulos conversíveis em ações, segundo
seu Estatuto Social, poderá não estar previsto direito de preferência aos atuais acionistas. Esta
situação poderá acarretar diluição da participação acionária do acionista.
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d)

às controladas e coligadas da Companhia

A Companhia considera que os mesmos riscos apontados neste item 4.1 aplicam-se à sua
controlada.

e)

aos fornecedores da Companhia

Risco de preço das mercadorias vendidas ou produzidas ou dos insumos adquiridos
Decorre da possibilidade de oscilação dos preços de mercado dos produtos comercializados ou
produzidos pela Companhia e sua controlada e dos demais insumos utilizados no processo de
produção. Essas oscilações de preços podem provocar alterações substanciais nas receitas e
nos custos da Companhia e da sua controlada. Para mitigar esses riscos, a Companhia e sua
controlada monitoram permanentemente os mercados locais e internacionais, buscando
antecipar-se a movimentos de preços e disponibilidades.
O aço é o principal insumo que a Companhia utiliza para fabricar seus produtos. O histórico
recente da economia globalizada indica que as flutuações de demanda e do preço do aço no
mercado internacional podem influenciar os custos operacionais e os preços de
comercialização dos produtos fabricados pela Companhia e sua controlada. Caso o preço do
aço sofra um acréscimo significativo e a Companhia não consiga repassar esse aumento para o
preço de seus produtos ou reduzir seus custos operacionais para compensar esse aumento,
sua margem operacional e seus resultados poderão ser negativamente afetados.

f)

aos clientes da Companhia

A Companhia opera basicamente com vendas sob encomenda de clientes, assumidas através
de pedidos e contratos normalmente prevendo pagamentos de acordo com os eventos físicos.
As vendas no Brasil são impactadas diretamente por linhas incentivadas pelo governo, que são
viabilizadas por linhas de financiamentos do BNDES, onde a sua controlada, Kepler Weber
Industrial S/A, tem e mantém registro de fornecedor habilitado. Nesses financiamentos o
tomador é o próprio cliente adquirente, sendo que os recursos são liberados diretamente à
controlada fabricante. O restante das vendas no Brasil é realizada mediante pagamento com
recursos próprios dos clientes adquirentes, balizada por eventos fixados em cronograma, de
forma que até o momento da entrega final o valor total estará quitado, com raras exceções
calçadas na rentabilidade e garantia de recebimento. As operações de comércio exterior
normalmente são suportadas por cartas de crédito irrevogáveis garantidas por banco de
primeira linha, liquidáveis contra documentos de embarque. Quando desacompanhadas de
carta de crédito, os valores são antecipados ou quitados até o embarque. O cuidado na eleição
do crédito nas operações com recursos próprios pode ser visualizado no fato de que a
Companhia e sua controlada não têm histórico alto de inadimplências, trazendo valores que
podem ser considerados baixos para a provisão de devedores duvidosos.

PÁGINA: 20 de 263

Formulário de Referência - 2018 - KEPLER WEBER S.A.

Versão : 7

4.1 - Descrição dos fatores de risco

g)

ao setor da economia nos quais a Companhia atua

A Companhia e sua controlada Kepler Weber Industrial S/A atuam no segmento de
armazenagem de grãos, mantendo assim importante relação com o setor agrícola,
enfrentando reflexamente os sucessos e os insucessos da produção agrícola nacional e dos
países em que atua no exterior. O comportamento de preço e disponibilidade de commodities
agrícolas tendem a refletir na capacidade de investimento dos clientes dos produtos de
fabricação e comercialização pela Companhia e sua controlada.

h)

à regulação do setor em que a Companhia atua

Não se aplica à Companhia e sua controlada, na medida em que o setor em que atuam não
sofre regulação outra que não as licenças de operação das plantas industriais.

Decisões contrárias em uma ou mais ações judiciais ou procedimentos administrativos nos
quais a Companhia é parte podem afetar de maneira adversa seu resultado
A Companhia e sua controlada são partes envolvidas em processos trabalhistas, cíveis,
tributários e outros em andamento, e estão discutindo essas questões tanto na esfera
administrativa como judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos
judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e
atualizadas pela Administração, com base na opinião de seus consultores legais externos.
Toda decisão contrária à Companhia pode afetar o resultado. As provisões também afetam o
resultado, pois são constituídas na medida em que o processo passa a ter uma maior
possibilidade de perda. No item 4.3 foram listadas as contingências e identificados alguns
processos considerados relevantes e que podem afetar de maneira adversa o resultado.
A Administração acredita que a provisão para contingências constituída é suficiente para cobrir
as perdas prováveis com os processos judiciais, mas a Companhia não tem como garantir que
os valores provisionados serão suficientes para cobrir todas as despesas envolvidas nas ações
judiciais ou procedimentos administrativos dos quais a Companhia é parte. Se ocorrerem
decisões adversas em processos ou procedimentos em que a Companhia é parte e esta for
condenada a pagar um montante superior às respectivas provisões estabelecidas ou ocorrer
situação em que nenhuma provisão tenha sido feita, o resultado de suas operações e
desempenho financeiro poderá ser afetado negativamente.

i)

aos países estrangeiros onde a Companhia atua

A Companhia atua fortemente na América do Sul. A lentidão das operações com clientes
residentes ou domiciliados nestes países está relacionada com a tentativa de redução de riscos
de recebimento do preço, através da confirmação das operações comerciais após emissão de
carta de crédito internacional irrevogável, irretratável e incondicionada. A prática de
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operações com pagamento vinculado a carta de crédito emitida antes do embarque tende a
evitar riscos de recebimento do preço.

j)

a questões socioambientais

A Companhia busca sempre estar atualizada e oferecendo aos seus clientes equipamentos que
atendam as normas de segurança e meio ambiente, por isso, tem investimentos contínuos em
pesquisa e desenvolvimento, trabalhando de forma preventiva.
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4.2 Descrever quantitativa e qualitativamente, os principais de mercado a que o emissor está
exposto, inclusive em relação a riscos cambiais e a taxas de juros

As políticas de gerenciamento de risco da Companhia e sua controlada são estabelecidas para
identificar e analisar os riscos enfrentados, a fim de definir limites e controles de riscos
apropriados, e para monitorar riscos e aderência aos limites. As políticas e sistemas de
gerenciamento de riscos são revisados frequentemente para refletir mudanças nas condições
de mercado e nas atividades da Companhia e sua controlada. Assim, através de normas e
procedimentos de treinamento e gerenciamento, a Companhia objetiva desenvolver um
ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual todos os empregados entendem os
seus papéis e obrigações.

a. Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro, caso um cliente ou contraparte em um
instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem
principalmente dos recebíveis da Companhia e sua controlada de clientes e de outros créditos.
Contas a receber de clientes e outros créditos
A exposição da Companhia e sua controlada ao risco de crédito são influenciadas,
principalmente, pelas características individuais de cada cliente. Entretanto, a Administração
também considera a demografia da base de clientes, incluindo o risco de crédito da indústria e
país onde os clientes operam, uma vez que estes fatores podem ter influência no risco de
crédito. Geograficamente não há concentração de risco de crédito.
A Companhia e sua controlada estabeleceram uma política de crédito sob a qual todo cliente
tem sua capacidade de crédito analisada individualmente. Esta análise é efetuada através de
um Comitê de Crédito. As aprovações de créditos são estabelecidas para cada cliente de
acordo com a capacidade de pagamento e pontualidade, histórico de compra junto à
Companhia e sua controlada e avaliação cadastral, referências bancárias e comerciai.
No monitoramento do risco de crédito dos clientes, os mesmos são agrupados de acordo com
suas características de crédito, localização geográfica, tipo de indústria, maturidade, existência
de dificuldades financeiras anteriores, incluindo se são pessoa física, produtores agrícolas, ou
pessoa jurídica, cooperativas agrícolas e empresas de trading.
A Companhia e sua controlada operam basicamente com vendas sob encomenda de clientes
finais, firmadas mediante contrato e com pagamentos parciais de acordo com os eventos
físicos. Adicionalmente, parte das vendas é efetuada através de linhas de financiamentos cujo
tomador é o próprio cliente e o risco de crédito é do agente financeiro.
A Companhia e sua controlada estabelecem uma provisão para redução do valor recuperável e
que representa sua estimativa de perdas incorridas com relação às contas a receber de clientes
e outros créditos quando aplicável.
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b. Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco da Companhia e sua controlada encontrarem dificuldades em
cumprir com as obrigações associadas aos seus passivos financeiros, que são liquidados com
pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia e sua
controlada na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha
liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e
de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da
Companhia e sua controlada.
A Companhia e sua controlada constantemente monitoram suas exigências de fluxo de caixa
operacional, para otimização de seu retorno de caixa sobre investimentos. A Companhia e sua
controlada garantem que possuem saldo em tesouraria suficiente para superar sua
necessidade de capital de giro operacional, incluindo o cumprimento de obrigações
financeiras, isso exclui o impacto potencial de circunstâncias extremas que não podem ser
razoavelmente previstas, como desastres naturais.

c. Risco de mercado
Risco de mercado é o risco que as alterações nos preços de mercado, tais como: taxas de
câmbio e taxas de juros, impactem nos ganhos da Companhia e sua controlada ou no valor de
suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de
mercado é gerenciar e controlar as exposições a esses riscos, dentro de parâmetros aceitáveis,
e ao mesmo tempo otimizar o retorno. A Companhia utiliza instrumentos derivativos na gestão
dos seus riscos de mercado, não sendo utilizados instrumentos derivativos com o objetivo de
especulação.
c.1 Risco de taxa de câmbio
A Companhia e sua controlada atuam no mercado externo, sendo suas vendas utilizadas como
lastro nas operações com moeda estrangeira. Os resultados da Companhia e de sua controlada
estão suscetíveis a variações, em função dos efeitos da volatilidade da taxa de câmbio sobre os
ativos e passivos atrelados a moedas estrangeiras, principalmente do dólar norte-americano.
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Exposição a moeda estrangeira

A exposição da Companhia ao risco de moeda estrangeira foi a seguinte (base em valores
nominais).

As seguintes taxas de câmbio foram aplicadas durante o ano:

Derivativos - contratos de câmbio a termo
A Companhia e sua controlada possuem política para mitigação dos riscos de mercado,
evitando exposição a flutuações de valores de mercado e operando com instrumentos que
permitam controles de riscos. Os instrumentos em aberto em 31 de dezembro de 2017 e 2016
referem-se a contratos de venda cambial a termo (na modalidade non deliverable forward NDF) a fim de proteger parcialmente a expectativa de recebimento de dólares das exportações
no seu vencimento, incluindo aquelas já realizadas, bem como os pedidos firmes em carteira,
conforme demonstrado a seguir:

A Companhia e sua controlada não ofereceram margens em garantia para as operações
contratadas, indicadas acima.
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O reflexo dos instrumentos financeiros derivativos, registrados no resultado do exercício,
estão apresentados abaixo:

Análise de sensibilidade - instrumentos derivativos e risco de moeda estrangeira

Considerando o efeito de valorização do dólar aplicado sobre a taxa à vista do dólar em 31 de
dezembro de 2017 (R$ 3,3080/US$), o cenário possível é representado pela valorização do
dólar em relação ao real de 25% (R$ 4,1350/US$), enquanto que o cenário remoto seria
representado pela valorização do dólar em relação ao real de 50% (R$ 4,9620/US$).
Para a exposição dos derivativos, a Companhia considerou o efeito de valorização do dólar
sobre a taxa futura ponderada em 31 de dezembro de 2017 (R$ 3,3690/US$), o cenário
possível é representado pela valorização do dólar em relação ao real de 25% (R$ 4,2012/US$),
enquanto que o cenário remoto seria representado pela valorização do dólar em relação ao
real de 50% (R$ 5,0414/US$).

c.2 Risco de taxa de juros
Os resultados da Companhia e sua controlada estão suscetíveis a variações das taxas de juros
incidentes sobre aplicações financeiras, financiamentos e empréstimos e debêntures com
taxas de juros variáveis, principalmente CDI e TJLP.

Perfil
Na data das demonstrações financeiras, o perfil dos instrumentos financeiros remunerados
por juros da Companhia e sua controlada era:
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Os saldos de clientes e fornecedores que não estão sujeitos à atualização de juros não estão
incluídos nesta composição.

Análise de sensibilidade de valor justo para instrumento de taxa fixa

A Companhia e sua controlada não contabilizam nenhum ativo ou passivo financeiro de taxa
de juros fixa pelo valor justo por meio do resultado, e a Companhia e sua controlada não
designam derivativos (swaps de taxa de juros) como instrumentos de proteção sob um modelo
de contabilidade de hedge de valor justo. Portanto, uma alteração nas taxas de juros na data
de relatório não alteraria o resultado.

Análise de sensibilidade de fluxo de caixa para instrumentos de taxa variável

Para os saldos de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários sujeitos a
variação de taxa do CDI e SELIC, a Administração considerou como cenário provável a taxa do
CDI e SELIC na data de 31 de dezembro de 2017 sobre o percentual de variação de CDI e SELIC
médio ponderado.
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c.3 Risco de preço das mercadorias vendidas ou produzidas ou dos insumos adquiridos
Decorre da possibilidade de oscilação dos preços de mercado dos produtos comercializados ou
produzidos pela Companhia e sua controlada e dos demais insumos utilizados no processo de
produção. Essas oscilações de preços podem provocar alterações substanciais nas receitas e
nos custos da Companhia e da sua controlada. Para mitigar esses riscos, a Companhia e sua
controlada monitoram permanentemente os mercados locais e internacionais, buscando
antecipar-se a movimentos de preços.

c.4 Exposição a preços de matéria-prima
O aço é a matéria-prima principal da Companhia e sua controlada e tem seus preços expostos
a flutuações do mercado nacional e internacional.
Em relação ao mercado local, a Companhia e sua controlada procuram repassar essas
oscilações de preço da matéria-prima tendo em vista uma perspectiva de médio e longo prazo.

d. Risco operacional
Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de
causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia e sua
controlada e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles
decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de
comportamento empresarial. Riscos operacionais surgem de todas as operações da
Companhia e sua controlada.
O objetivo da Companhia e sua controlada é administrar o risco operacional, visando evitar a
ocorrência de prejuízos financeiros e danos à sua reputação, e buscar eficácia de custos e
evitar procedimentos de controle que restrinjam iniciativa e criatividade.
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A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de controles para
tratar riscos operacionais é atribuída à alta Administração. A responsabilidade é apoiada pelo
desenvolvimento de padrões gerais da Companhia e sua controlada para a administração de
riscos operacionais nas seguintes áreas:
•

Exigências para segregação adequada de funções, incluindo a autorização
independente de operações;

•

Exigências para a reconciliação e monitoramento de operações;

•

Cumprimento com exigências regulatórias e legais;

•

Documentação de controles e procedimentos;

•

Exigências para a avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a
adequação de controles e procedimentos para tratar dos riscos identificados;

•

Exigências de reportar prejuízos operacionais e as ações corretivas propostas;

•

Desenvolvimento de planos de contingência;

•

Treinamento e desenvolvimento profissional;

•

Código de ética e conduta;

•

Padrões éticos e comerciais;

•

Política de Segurança da Informação;

•

Política de Gerenciamento de Riscos;

•

Comitê de Gestão de Riscos;

•

Mitigação de risco, incluindo seguro, quando eficaz.

e. Risco de estrutura de capital (ou risco financeiro)
O objetivo da gestão de capital da Companhia é assegurar que se mantenha um rating de
crédito forte perante as instituições e uma relação de capital ótima, a fim de suportar os
negócios da Companhia e maximizar o valor aos acionistas.
A Companhia controla sua estrutura de capital fazendo ajustes e adequando às condições
econômicas atuais. Para manter ajustada esta estrutura, a Companhia pode efetuar
pagamentos de dividendos, retorno de capital aos acionistas, captação de novos empréstimos,
emissões de debêntures, emissão de notas promissórias e a contratação de operações com
derivativos. Não houve mudança nos objetivos, políticas ou processos de estrutura de capital,
durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
Para mitigar os riscos de liquidez e a otimização do custo médio ponderado do capital, a
Companhia e sua controlada monitoram permanentemente os níveis de endividamento de
acordo com os padrões de mercado.
A dívida da Companhia para relação ajustada do capital em 31 de dezembro de 2017 e 2016 é
apresentada a seguir:
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
4.3 Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o emissor ou suas
controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros: (i) que
não estejam sob sigilo, e (ii) que sejam relevantes para os negócios do emissor ou de suas
controladas, indicando:

A Companhia e sua controlada têm processos judiciais e administrativos em andamento. As
informações estão balizadas pela data de 31.12.2017, foram obtidas junto aos relatórios
fornecidos pelos Escritórios de Advocacia responsáveis pela condução das causas, e
discriminam a Companhia e sua controlada. Nem a Companhia nem sua controlada possuem
processos por causas repetitivas, sendo os litígios decorrentes de fatos diversos. Os processos
foram discriminados da seguinte forma:
Processos cíveis, processos trabalhistas e processos tributários, sendo que os processos
tributários estão discriminados por processos judiciais e processos administrativos,
separadamente.

CONTROLADORA KEPLER WEBER S/A EM 31.12.2017
A Companhia figurava como ré em 21 processos judiciais, sendo 5 cíveis e 16 trabalhistas.
Dentre os 21 processos cíveis, a Companhia considera relevante o processo em que figura
como ré, movido por Moinho Pacífico Ltda.:

Processo 583.00.1998.738438-3
Juízo

30ª Vara Cível de São Paulo/SP

Instância:

Segunda instância

Data de instauração

Citação em 24.09.1998

Partes no processo

Autor: Moinho Pacífico Ltda
Ré: Kepler Weber S/A

Valores, bens ou direitos envolvidos

6,1 milhões

Principais fatos

Ação de indenização por responsabilidade civil
solidária (danos emergentes de R$ 1,0 milhão e lucros
cessantes de R$ 5,1 milhões). Sentença em
15/09/2000 julgou parcialmente procedente a
indenização requerida, reconhecida a culpa de todas
as empresas envolvidas (autora e rés), sendo que a
responsabilidade civil sobre danos será objeto de
liquidação de sentença e na proporção da
participação de cada parte. Recurso julgado pela 12ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, que
acolheu a preliminar de cerceamento de defesa da
Kepler Weber, anulando o processo, para realização
da perícia e oitiva das testemunhas da Kepler Weber.
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Retorno dos autos à primeira instância para instrução
e julgamento. Processo em fase de instrução. A
sentença foi procedente e o processo encontra-se
aguardando julgamento da Apelação de KWI.
Chance de perda:

Possível

Impacto em caso de perda do Impacto no resultado e desembolso de caixa
processo
Valor provisionado,
provisão (provável)

se

houver zero

Dentre os processos trabalhistas, a Companhia considera não haver nenhum relevante.
Processos administrativos: a Companhia figura como ré em 13 processos administrativos,
dentre os quais a Companhia considera não haver nenhum relevante.

CONTROLADA KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A em 31.12.2017
A controlada subsidiária integral Kepler Weber Industrial S/A figurava como ré em 499
processos judiciais em 31.12.2017, sendo 61 cíveis, 434 trabalhistas e 4 tributários. Em relação
aos processos administrativos, figurava como credora em 06 processos administrativos
tributários e como devedora em 37 processos administrativos, dentre tributários,
previdenciários, societário, trabalhista e ambientais.
Processos cíveis: Dentre os 61 processos cíveis, a Companhia considera relevante os processos
movidos por Armazéns Gerais Natália Ltda., Américo Macagnan e Conab - Companhia Nacional
de Abastecimento:
Processo: 95.01.207730
Juízo

1ª Vara Cível Jataí/GO

Instância:

Segunda instância

Data de instauração

30/09/1995

Partes no processo

Autora: Armazéns Gerais Natália Ltda.
Ré: Kepler Weber Industrial S/A

Valores, bens ou direitos envolvidos

R$ 750.000,00

Principais fatos

Ação de rescisão do contrato de compra e venda com
devolução de valor. A Kepler Weber propôs
reconvenção para receber o valor de multa contratual.
Decisão em abril/2006. A Kepler Weber já efetuou o
pagamento de R$ 750.000,00. Processo está em fase
de cálculos. Aguarda julgamento de AIResp e apuração
do valor remanescente do débito.
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Chance de perda:

Provável

Impacto em caso de perda do Desembolso de caixa
processo
Valor provisionado,
provisão (provável)

se

houver R$ 1.770.123,47

Processo: 011/1.05.0003791-3
Juízo

2ª VC Cruz Alta/RS

Instância:

Segunda instância

Data de instauração

01/08/2005

Partes no processo

Autora: Américo Macagnan
Ré: Kepler Weber Industrial S/A

Valores, bens ou direitos envolvidos

R$ 1.033.551,30

Principais fatos

Indenização cível por danos (materiais, lucros
cessantes, perdas e danos), motivada por sinistro de
desabamento ocorrido em dez/2003, de três silos
adquiridos montados de KWI, entregues em 1992,
depois objeto de ampliação entregue em 1998. A
sentença foi parcialmente procedente e o processo
encontra-se aguardando julgamento da Apelação de
KWI.

Chance de perda:

Possível

Impacto em caso de perda do Desembolso de caixa
processo
Valor provisionado,
provisão (provável)

se

houver R$ 8.860.819,24

Processo: 0061006-08.2012.4.01.3400
Juízo

2ª Vara Federal - Seção Judiciária DF

Instância:

Primeira instância

Data de instauração

18/12/2012

Partes no processo

Autora: Companhia Nacional de Abastecimento CONAB
Ré: Enterpa Engenharia S/A e Kepler Weber Industrial
S/A

Valores, bens ou direitos envolvidos

R$ 49.725.045,34
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Principais fatos

A CONAB propôs a referida ação de cobrança em face
da ENTERPA e da KEPLER WEBER, cobrando danos
emergentes, lucros cessantes e dano moral
(estimados, respectivamente, em R$ 35.185.979,94 e
R$ 9.539.065,40 e R$ 5.000.000,00) no bojo do
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
Nº
033/2009
(CONCORRÊNCIA PÚBLICA CONAB Nº 001/2008) de
construção e entrega de silo graneleiro sito em
Uberlândia/MG. O processo aguarda término de
perícia técnica.

Chance de perda:

Remota

Impacto em caso de perda do Desembolso de caixa
processo
Valor provisionado,
provisão (provável)

se

houver zero

Processos trabalhistas: Em 31.12.2017, representavam 434 processos judiciais. A Companhia
não considera nenhum processo como relevante.
Processos tributários: 04 processos tributários, dentre os quais a Companhia considera não
haver nenhum relevante.
Processos administrativos: 43 processos, sendo que a Kepler Weber Industrial S/A figurava em
37 processos como devedora e em 06 processos como credora. Dentre os processos tributários
administrativos, a Companhia e sua controlada consideram como relevante o Auto de
Lançamento lavrado pela Secretaria Estadual da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul:

Processo: Impugnação número 101966-1400/15-4 e Recurso Voluntário número 0203331400/16-0
Juízo

Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Estado
do RGS

Instância:

Segunda

Data de instauração 12/11/2015

Período abrangido nov/2010 a jul/2015.

Partes no processo

Autora: Secretaria da Receita Estadual do Estado do
RGS
Ré: Kepler Weber Industrial S/A

Valores, bens ou direitos envolvidos

R$ 37.671.871,65

Principais fatos

A Fiscalização inaugurou a tese de que o Estado do
RGS entende não ser possível a industrialização por
encomenda entre estabelecimentos da mesma pessoa,
passando a tributar a saída do resultado da
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industrialização como mercadorias de produção
própria e com débito de ICMS, requalificando a saída
isenta em devolução ao autor da encomenda.
Aguarda julgamento do recurso. A tese fiscal
desconsidera a autonomia dos estabelecimentos e o
Convênio AE 15/75. A empresa se apoia em
autorização específica, em verificação anterior pelo
Estado, em julgamentos administrativos do Estado de
MG e em resposta a Consulta pelo Estado de SP. Se
assim não for, entende que as práticas reiteradamente
observadas e o artigo 146 do CTN estabelecem que
uma mudança de critério somente pode ser aplicada
prospectivamente, tal como decidido em precedentes
do STJ e TJRGS. Também não haverá imposto a pagar
porque o saldo devedor lançado é resultado de uma
falha recomposição da escrita pela Autoridade, em
dissintonia com a constitucional não cumulatividade
do ICMS quando desprezou o crédito do ICMS na
entrada da matéria prima no estabelecimento. A
defesa utiliza de doutrina, julgamentos do STF e TJRGS
aplicando a constitucional não cumulatividade.
Chance de perda:

Possível

Impacto em caso de perda do Perda do benefício fiscal.
processo
Valor provisionado,
provisão (provável)

se

houver zero

4.3.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.3
A relevância foi classificada pelo critério de desembolso de caixa para os processos que têm
valores provisionados (classificada como perda provável pelo Advogado responsável), e pelo
critério de uma futura perda (classificada como perda remota ou possível pelo Advogado
responsável) e representam a necessidade de constituir provisão de valor, então com impacto
no resultado. Abaixo estão informados os valores que não têm provisão constituída e os
valores totais provisionados pela Companhia e sua controlada Kepler Weber Industrial.
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Os conjuntos das demandas da Companhia e de sua controlada que não têm provisão
constituída estão estimados pelos seguintes valores:

R$ (Em milhares de reais)

2017

2016

2015

2014

Cíveis

R$ 62.284

R$ 19.959

R$ 10.327

R$ 8.679

Trabalhistas

R$ 2.033

R$ 889

R$ 1.220

R$ 1.273

Tributárias

R$ 4.965

R$ 4.844

R$ 4.848

R$ 4.381

Total

R$ 69.282

R$ 25.692

R$ 16.395

R$ 14.333

Os conjuntos das demandas da Companhia e de sua controlada que têm provisão constituída
estão conformados pelos seguintes valores:

R$ (Em milhares de reais)

2017

2016

2015

2014

Cíveis

R$ 12.617

R$ 2.712

R$ 2.732

R$ 2.539

Trabalhistas

R$ 4.549

R$ 6.185

R$ 5.181

R$ 3.035

Tributárias

R$ 52

R$ 1.193

R$ 1.193

R$ 2.791

Total

R$ 17.218

R$ 10.090

R$ 9.106

R$ 8.365
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam
administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores

4.4 Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo,
em que o emissor ou suas controladas sejam parte e cujas partes contrárias sejam
administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores ou investidores
do emissor ou de suas controladas, informando:
4.4.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.4

Não existem processos em que a Companhia ou sua controlada sejam partes e cujas partes
contrárias sejam administradores ou ex-administradores, controladores ou ex controladores
ou investidores da Companhia.
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4.5 - Processos sigilosos relevantes

4.5 Em relação aos processos sigilosos relevantes em que o emissor ou suas controladas
sejam parte e que não tenham sido divulgados nos itens 4.3 e 4.4 acima, analisar o impacto
em caso de perda e informar os valores envolvidos
A Companhia e sua controlada não possuem processos sigilosos relevantes.
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto
4.6 Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos,
baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em
conjunto sejam relevantes, em que o emissor ou suas controladas sejam parte,
discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros, e indicando:
a)
b)
c)

valores envolvidos
valor provisionado, se houver
prática do emissor ou de sua controlada que causou tal contingência

4.6.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.6

A Companhia e sua controlada não possuem processos judiciais, administrativos ou arbitrais
repetitivos ou conexos, que não estejam sob sigilo e que em conjunto sejam relevantes.
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4.7 - Outras contingências relevantes

4.7 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores
Todas as informações relevantes foram prestadas nos itens anteriores.
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4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados

4.8 Em relação às regras do país de origem do emissor estrangeiro e às regras do país no
qual os valores mobiliários do emissor estrangeiro estão custodiados, se diferente do país de
origem, identificar:
a)
b)
c)
d)

e)

restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos
restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários
hipóteses de cancelamento de registro, bem como os direitos dos titulares de valores
mobiliários nessa situação
hipóteses em que os titulares de valores mobiliários terão direito de preferência na
subscrição de ações, valores mobiliários lastreados em ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações, bem como das respectivas condições para o exercício desse
direito, ou das hipóteses em que esse direito não é garantido, caso aplicável.
outras questões do interesse dos investidores

A Companhia não possui valores mobiliários custodiados em países diferentes do país de
origem.
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5. Política de gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:
a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos,
destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e,
em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política.

Riscos

Tratamento empregado aos riscos

Com relação à Companhia:
A perda de membros da Alta Administração
da Companhia, ou a incapacidade de atrair e
manter pessoal adicional para integrá-la,
pode ter um efeito adverso relevante sobre
a Companhia

Administração e os Conselhos de
Administração e Fiscal tem papel influente
sobre planos estratégicos do rumo do
negócio a ser executado.
A Companhia tem como praxe a
manutenção do quadro de membros da alta
administração. Contudo, houve eventos de
que causaram alterações durante os últimos
anos no quadro da Diretoria, do Conselho
de Administração e Conselho Fiscal. E
apesar dessas mudanças a Companhia
mantem-se como líder de mercado na
América do Sul.

Riscos associados ao desenvolvimento de
Tem sido estratégia para tais riscos, o
produtos e tecnologias
constante desenvolvimento de novas
tecnologias, como também o engajamento
formal dos clientes e fornecedores neste
objetivo, para assim proteger os interesses
da Kepler Weber. Este tratamento está
previsto em procedimentos formalizados
que abordam desde as melhorias de
produtos (GEPRO 004 - Procedimento
Engenharia de Desenvolvimento, vigente
desde setembro de 2009) até o
desenvolvimento de novos produtos
(GEPRO 002 – Procedimento Engenharia
Projeto/Produto, vigente desde dezembro
de 2006).
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Nos últimos anos a Companhia vem
introduzindo
no
mercado
soluções
tecnológicas como automação dos sistemas
de armazenagem e movimentação de grãos,
evoluções dos secadores e sistemas de
captação de resíduos para atendimento de
legislações ambientais (que refletem no
bem-estar da sociedade) e otimização de
espaços utilizados com o aumento da altura
e diâmetro dos silos em relação área
superfície ocupada.
Riscos associados à cobertura de seguros da
A Companhia tem a política GFPRO 010 Companhia para cobrir eventuais prejuízos
Procedimento de Seguros (em vigência a
em caso de interrupção de suas atividades
partir de janeiro de 2013), que aborda
desde a contratação de seguros de garantia
dos
equipamentos,
seguro
D&O
(Administração), seguro risco engenharia
(obra civil), seguro empresarial (prédios,
instalações e outros), seguros de veículos e
seguro sobre transportes de produtos.
O Grupo Kepler Weber adota a política de
contratar cobertura de seguros para os bens
sujeitos
a
riscos
por
montantes
considerados suficientes para cobrir
eventuais sinistros, considerando a natureza
de sua atividade.
O seguro de riscos empresariais é
contratado sob a modalidade de maior
probabilidade de riscos, com base em
análise de riscos realizados por empresa
especializada.
Realização dos ativos fiscais diferidos Uma entidade deve considerar se a
calculados sobre diferenças temporárias e legislação fiscal restringe as fontes de lucros
prejuízos fiscais a compensar
tributáveis contra as quais ela pode fazer
deduções sobre a reversão da diferença
temporária dedutível. Além disso, deve
determinar como os lucros tributáveis
futuros e explicar as situações em que o
lucro tributável pode incluir a recuperação
de ativos por valores maiores do que o valor
contábil.
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As aquisições futuras da Companhia
apresentam riscos de execução e a
Companhia pode não alcançar suas metas
financeiras e estratégicas

A Companhia não tem intenção de
promover tais operações de aquisições
futuras, pelo que resta prejudicada a
avaliação de risco de execução, e ao mesmo
tempo, se reserva o direito de acrescentar
informações oportunamente.

Risco de estrutura de capital (ou risco Para mitigar os riscos de liquidez e a
financeiro)
otimização do custo médio ponderado do
capital, a Companhia e sua controlada
monitoram permanentemente os níveis de
endividamento de acordo com os padrões
de mercado.
A Companhia tem em seu Procedimento de
Gerenciamento de Riscos de Liquidez –
GFPRO 014 (em vigência desde julho de
2014) a análise de indicadores de liquidez,
de composição do endividamento e
indicador dívida líquida sobre EBITDA e/ou
saldo mínimo de Caixa.
Com relação ao controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle:
Riscos desta natureza

A Companhia não tem acionista controlador
e nem grupo de controle.

Com relação aos acionistas da Companhia:
Riscos desta natureza

Apesar da Companhia estar no nível
tradicional de Governança Corporativa,
procura atender as melhores práticas de
governança. O relacionamento com os
acionistas ao longo dos anos tem sido
construído com base no respeito e na
transparência de informações.

Com relação às controladas e coligadas da Companhia:
Riscos desta natureza

A Companhia considera que os mesmos
riscos apontados neste item 4.1 aplicam-se
à sua controlada.

Com relação aos fornecedores da Companhia:
Riscos desta natureza

A Companhia tem em seu Procedimento de
Gerenciamento de Riscos de Mercado –
GFPRO 016 (em vigência desde julho de
2014) a análise de exposição às oscilações
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nos preços de commodities os valores são
congelados na ocasião da compra e a
Companhia realiza o monitoramento e
controle do estoque de aço considerando
volumes necessários para três meses de
produção. A Administração conjuntamente
com a Gerência de Suprimentos realiza essa
análise.
Os fornecedores restantes são monitorados
principalmente pelos aspectos de qualidade
e preço. Com base nos procedimentos
GQPRO 001 – Procedimento de Inspeções
no Processo de Recebimento e GQPRO 007
– Procedimento de Parâmetros para
Avaliação de Fornecedores.
Com relação aos clientes da Companhia:
Riscos desta natureza

As aprovações de créditos são estabelecidas
para cada cliente pelo Comitê de Crédito
com base em: capacidade de pagamento e
pontualidade, histórico de compra junto à
Companhia e sua controlada e avaliação
cadastral,
referências
bancárias
e
comerciais.
No monitoramento do risco de crédito dos
clientes, eles são agrupados de acordo com
suas características de crédito, localização
geográfica, tipo de indústria, maturidade e
existência de dificuldades financeiras
anteriores, incluindo se são pessoas físicas,
produtores agrícolas, ou pessoas jurídicas,
cooperativas agrícolas e empresas de
trading.
Esses aspectos estão descritos em GFPRO
013 - Procedimento de Gerenciamento de
Riscos de Crédito (em vigência desde julho
de 2014). São o ponto de partida para as
análises e tomadas de decisão na mitigação
do risco de crédito de clientes.

Com relação ao setor da economia nos quais a Companhia atua:
Riscos desta natureza

O déficit da capacidade estática de
armazenagem, aliado ao crescimento da
safra, aos estoques de passagens elevados e
aos investimentos represados, deverá
demandar um volume importante de novos
investimentos no setor de armazenagem
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agrícola, para viabilizar o crescimento da
produção agrícola que continua sua
trajetória de alta.
Em paralelo a esse ambiente de reajustes, a
Administração da Companhia mantém a
estratégia de diversificar as fontes de
receitas nos demais segmentos da empresa
(Exportação, Movimentação de Granéis
Sólidos e Reposição de Peças e Serviços),
onde existem diversas oportunidades, por
serem segmentos menos dependentes dos
efeitos dos ajustes econômico, fiscal e
monetário.
Com relação à regulação ao setor em que a Companhia atua:
Riscos desta natureza

O Grupo Kepler Weber atua em um
segmento de mercado que não há uma
regulamentação a não ser de licenças
operacionais, alvarás de operações e
divulgações de informações ao mercado
financeiro.
Com intuito de mitigar o risco da falta de
regulamentação sobre especificações dos
produtos a Companhia está utilizando-se de
padrões e normas internacionais associadas
a históricos e referenciais técnicos.

Com relação aos países estrangeiros onde a Companhia atua:
Riscos relacionados ao comércio
internacional

Vide o comentado para os Riscos
relacionados aos clientes da Companhia.

Com relação a questões socioambientais:
Riscos desta natureza

A Companhia opera de maneira responsável
em todas as localidades em que está
presente, respeitando as comunidades e o
meio ambiente. Buscando soluções
inovadoras que tragam benefícios ao meio
ambiente
e
segurança
aos
funcionários/operadores dos sistemas de
armazenagem e movimentação de granéis.
No compromisso de ser reconhecida
nacionalmente como modelo de excelência
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em gestão de saúde e segurança, a
Companhia
vem
aperfeiçoando
continuamente seus sistemas.
Internamente a Companhia tem como
balizador os procedimentos GIPRO 005 –
Procedimento de Identificação de Aspectos
Ambientais e Perigosos a Saúde e Segurança
no trabalho, Legislação Aplicável e Outros
Requisitos e STPRO 012 – Procedimento de
Prevenção de Riscos Ambientais. Os quais
tratam dos riscos e aspectos ambientais e
sociais de seus colaboradores estão
expostos quando estiver executando
atividades alheias a sua rotina de trabalho.

b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver,
incluindo:
i. os riscos para os quais se busca proteção;
Riscos

Tratamento empregado aos riscos

Riscos relacionados ao desenvolvimento de Constante desenvolvimento de novas
produtos e tecnologias
tecnologias, engajando os fornecedores e
clientes neste objetivo.
Riscos associados à cobertura de seguros da A Companhia e sua controlada adotam a
Companhia para cobrir eventuais prejuízos política de contratar anualmente cobertura
de seguros para os bens sujeitos a riscos por
em caso de interrupção de suas atividades
montantes considerados suficientes para
cobrir eventuais sinistros, considerando a
natureza de sua atividade.
Realização dos ativos fiscais diferidos Anualmente a Companhia refaz os seus
calculados sobre diferenças temporárias e estudos/projeções dos próximos 10 anos,
revisando os indicadores das premissas
prejuízos fiscais a compensar
básicas acima identificadas, tendo o cuidado
de manter a comparabilidade destes
cenários. Caso identificado algum ativo fiscal
não realizável no período projetado, o
mesmo é revertido.
Risco de estrutura de capital (ou risco Realização de análises da composição do
financeiro)
endividamento da Companhia e que
possibilite a contratação de taxas e prazos
atrativos no mercado. Visando dar mais
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eficiência e eficácia em sua capacidade
financeira.
O estudo é embasado no GFPRO 014 Procedimento de Risco de Liquidez.
Com relação
Companhia

aos

fornecedores

da A Companhia tem como plano estratégico o
acompanhamento do mercado buscando a
antecipar a tomada de decisão de forma a
ter proteção para o caso de oscilação dos
preços de commodities.
Estudando o mercado na procura de
potencias fornecedores que possam atender
as necessidades qualitativas e quantitativas
da Companhia.

Riscos relacionados
Companhia

aos

clientes

da Consulta a sites com informações sobre a
reputação financeira dos clientes e do
histórico de compras anteriores na
Companhia.

Riscos por
processos

desfavoráveis

em As condutas adotadas na Companhia se
alinham com a legislação, e/ou com as boas
práticas.

decisões

ii. os instrumentos utilizados para proteção;
Atualmente são utilizados indicadores com base nas métricas definidas internamente pela
empresa juntamente com a auditoria interna.

iii. a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos.
A Administração tem responsabilidade global pelo estabelecimento e supervisão da estrutura
de gerenciamento de risco da Companhia e de sua controlada. As políticas de gerenciamento
de risco da Companhia e de sua controlada são estabelecidas para identificar e analisar os
riscos enfrentados pela Companhia e sua controlada, para definir limites e controles de riscos
apropriados, e para monitorar riscos e aderência aos limites. As políticas e sistemas de
gerenciamento de riscos são revisados frequentemente para refletir mudanças nas condições
de mercado e nas atividades da Companhia e sua controlada. A Companhia e sua controlada,
através de normas e procedimentos de treinamento e gerenciamento, objetiva desenvolver
um ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual todos os empregados entendem
os seus papéis e obrigações.
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Atualmente a Companhia dispõem de um Comitê de Gestão de Riscos é composto de 9
integrantes, e para gestão operacional deste tema há 1 encarregado designado que colabora
diretamente no desenvolvimento de trabalhos na revisão desses procedimentos.
Os riscos de natureza operacional são regularmente checados pela auditoria interna e pelo
Comitê de Gestão de Riscos. Os riscos geridos em nível de Diretoria são apreciados pelo
Conselho de Administração.

c. a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da
efetividade da política adotada.

A Companhia vem investindo em sua ferramenta de gestão de pessoas, disponibilizando em
uma plataforma online de treinamento cursos de aperfeiçoamento para todos os seus
colaboradores, iniciando desde cursos de Ética e Conduta, Feedback, Mudanças, Excel e
outros. Esses cursos têm o foco de desenvolvimento do lado humano e profissional de seus
colaboradores, corroborando para a mitigação dos riscos informados no item 4.1.
Periodicamente a Companhia tem seus processos avaliados por auditoria interna terceirizada,
com reporte direto ao Conselho de Administração e Fiscal. As avaliações periódicas são
analisadas as rotinas operacionais e gerenciais, com o objetivo a identificação dos riscos e
posterior desenvolver um plano de ação para a mitigação/eliminação do mesmo.
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5.2 Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:
a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de
mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua
aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma
política.
A Companhia possui uma Política de Riscos e procedimentos atrelados aos riscos que a
mesma está exposta, aprovado pela Diretoria e Conselho de Administração. A
implantação desta Política foi realizada em fevereiro de 2014 e, desde esta data, a
empresa vem trabalhando para efetivar sua implantação.
Contudo, a Companhia não possui uma política específica Antifraude formalizada. Em
contraponto a esse fato, em seu Código de Ética e Conduta, página 4, descreve que: “A
Kepler Weber tem convicção de que para atingir seus objetivos com profissionalismo e
comprometimento, deve agir de forma correta e transparente com seus stakeholders –
colaboradores, acionistas, clientes, investidores, fornecedores, prestadores de
serviços, governo e a sociedade – bem como, exercer com responsabilidade sua função
social. A conduta empresarial da Kepler Weber é pautada no respeito às pessoas e na
responsabilidade, compartilhada por todos, pelo desenvolvimento de seus
profissionais e de seus negócios baseados na honestidade e integridade, tendo como
condição irrevogável o respeito e a dignidade”.
Visando a transparência e a responsabilidade sobre atos praticados, a Companhia
disponibiliza a ferramenta do Canal de Denúncias e Sugestões, terceirizado e anônimo,
que pode ser acessado por meio de telefone (0800 648 6328) ou pelo site
www.contatoseguro.com.br. A divulgação da existência do Canal de Denúncias é
ampla, realizada para toda a Companhia, fornecedores, comunidade e clientes. O
Código de Ética e Conduta explica seu funcionamento e a maneira de acesso e,
internamente, na Companhia, são realizadas campanhas de divulgação por meio
eletrônico, cartazes distribuídos nos prédios e diálogos pessoais.
Esse canal vem de encontro ao cumprimento da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013
(“Lei Anticorrupção” ou “Lei da Empresa Limpa”) que dispõe sobre a responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração
pública, nacional ou estrangeira. Assim, o canal de denúncias e de sugestões da Kepler
Weber permite a manifestação anônima de qualquer colaborador ou terceiro que
deseje informar a Companhia sobre fatos, atos ou crimes. Também são permitidos o
acesso e a livre manifestação de sugestões sobre a empresa. Desta forma, a Kepler
Weber recebe e acompanha denúncias e sugestões, agindo sobre cada assunto trazido
ao seu conhecimento.
Também é importante salientar que a Companhia desenvolveu procedimentos que
demonstram o fluxo dos principais processos e que vão desde a compra até o
recebimento da mercadoria ou serviço pela Kepler Weber e por seu cliente, nos
processos de venda. Todos os processos da Companhia passam por revisão da
empresa terceirizada de auditoria interna e da empresa de auditoria externa.
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b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado,
quando houver, incluindo:
i. os riscos de mercado para os quais se busca proteção
A Companhia tem como risco principal as variações climáticas que impactam
diretamente na produção de grãos, reduzindo ou aumentando a demanda pelos seus
produtos. Também existe o risco cambial, diretamente relacionado às vendas para o
mercado externo, e à aquisição de matéria-prima no exterior. As disponibilidades da
Companhia estão, na sua maior parte, atreladas aos indexadores de seus
compromissos financeiros.

ii. a estratégia de proteção patrimonial (hedge)
A Companhia e sua controlada possuem política para mitigar os riscos de mercado,
evitando exposição a flutuações de valores de mercado e operando com
instrumentos que permitam o controle destes riscos. A estratégia da Companhia para
proteção de suas exposições é se utilizar destes instrumentos para proteção das
margens de vendas e do custo de aquisição de mercadorias (matérias-primas) em
moeda estrangeira.
A Companhia efetua a avaliação dos seus riscos por meio de um comitê financeiro
que possui a finalidade de definir e contratar as operações dentro dos limites de
riscos calculados para a realização dos seus negócios.
A Companhia não realiza operações com instrumentos financeiros exóticos de
proteção patrimonial para a apuração de resultados com a apreciação ou
desvalorização do dólar em relação ao real.
Para outros instrumentos de proteção patrimonial, a Companhia não faz uso regular
de transações, uma vez que os riscos aos quais está exposta no seu ativo e passivo
estão relacionados ao curso normal dos negócios, reduzindo seu risco de mercado.

iii. os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)
A Companhia e sua controlada atuam no mercado externo, sendo suas vendas
utilizadas como lastro nas operações com moeda estrangeira. Os resultados da
Companhia e sua controlada estão suscetíveis a variações, em função dos efeitos da
volatilidade da taxa de câmbio sobre os ativos e passivos atrelados às moedas
estrangeiras, principalmente do dólar norte-americano.
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A exposição da Companhia ao risco de moeda estrangeira foi a seguinte (base em
valores nominais).

As seguintes taxas de câmbio foram aplicadas durante o ano:

Derivativos - contratos de câmbio a termo

A Companhia e sua controlada possuem política para mitigação dos riscos de
mercado, evitando exposição a flutuações de valores de mercado e operando com
instrumentos que permitam controles de riscos. Os instrumentos em aberto em 31
de dezembro de 2017 e 2016 referem-se a contratos de venda cambial a termo (na
modalidade non deliverable forward - NDF) a fim de proteger parcialmente a
expectativa de recebimento de dólares das exportações no seu vencimento,
incluindo aquelas já realizadas, bem como os pedidos firmes em carteira. E que os
mesmos superam os montantes a serem desembolsados em moeda estrangeira no
fluxo de caixa futuro.

iv. os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos
A Companhia possui política de eliminação dos riscos de mercado, evitando
exposição a flutuações de valores de mercado e operando com instrumentos que
permitam controles de riscos. Os instrumentos em aberto referem-se a contratos de
venda a termo cambial (na modalidade Non Deliverable Forward - NDF) a fim de
proteger a expectativa de recebimento de dólares das exportações ou de pagamento
de suas obrigações em moedas estrangeiras no seu vencimento. Vale reafirmar que a
Companhia e sua controlada não possuem operações com derivativos exóticos e que
manterá sua política de proteção cambial, avaliando permanente e criteriosamente a
proteção de suas margens comerciais em operações de comércio exterior.
No Procedimento de Gerenciamento de Risco de Mercado – GFPRO 016, aprovado
pela Diretoria e pelo Conselho de Administração e que está vigente desde Fevereiro
de 2014, define que a exposição total máxima decorrente da conversão cambial de

PÁGINA: 52 de 263

Formulário de Referência - 2018 - KEPLER WEBER S.A.

Versão : 7

5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado
suas operações líquidas o montante de US$ 1 milhão. Quando o fluxo de caixa futuro
de pagamentos e recebimentos ter descolamentos superiores aos admitidos pela
política ocorrer contratações dos instrumentos para mitigação da exposição frente ao
risco cambial.
Em 31 de dezembro de 2017, a controlada Kepler Weber Industrial S/A possuía
contratos futuros dessas modalidades, sendo de compromisso de compra e venda de
dólar, totalizando uma posição de US$ 1,8 milhões, com vencimento até em agosto
de 2018.

A Companhia e sua controlada não ofereceram margens em garantia para as
operações contratadas, indicadas acima.
O reflexo dos instrumentos financeiros derivativos, registrados no resultado do
exercício, estão apresentados abaixo:

Análise de sensibilidade – instrumento derivativos e risco de moeda estrangeira
Considerando o efeito de valorização do dólar aplicado sobre a taxa à vista do dólar
em 31 de dezembro de 2017 (R$ 3,3080/US$), o cenário possível é representado pela
valorização do dólar em relação ao real de 25% (R$ 4,1350/US$), enquanto que o
cenário remoto seria representado pela valorização do dólar em relação ao real de
50% (R$ 4,9620/US$).
Para a exposição dos derivativos, a Companhia considerou o efeito de valorização do
dólar sobre a taxa futura ponderada em 31 de dezembro de 2017 (R$ 3,3690/US$), o
cenário possível é representado pela valorização do dólar em relação ao real de 25%
(R$ 4,2012/US$), enquanto que o cenário remoto seria representado pela valorização
do dólar em relação ao real de 50% (R$ 5,0414/US$).
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v. se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de
proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos
A empresa não opera com outros instrumentos financeiros na busca de proteção
patrimonial.
Toda operação que possua risco é atrelada a alguma estrutura financeira ou
operacional visando mitigar os impactos nas margens do negócio.

vi. a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de
mercado
Risco de mercado é o risco que as alterações nos preços de mercado, tais como:
taxas de câmbio e taxas de juros, impactem nos ganhos da Companhia e sua
controlada ou no valor de suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo
do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a esses
riscos, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno.
Risco de taxa de câmbio
A Companhia e sua controlada atuam no mercado externo, sendo suas vendas
utilizadas como lastro nas operações com moeda estrangeira. Os resultados da
Companhia e de sua controlada estão suscetíveis a variações, em função dos efeitos
da volatilidade da taxa de câmbio sobre os ativos e passivos atrelados a moedas
estrangeiras, principalmente do dólar norte-americano.
Risco de preço das mercadorias vendidas ou produzidas ou dos insumos adquiridos
Decorre da possibilidade de oscilação dos preços de mercado dos produtos
comercializados ou produzidos pela Companhia e sua controlada e dos demais
insumos utilizados no processo de produção. Essas oscilações de preços podem
provocar alterações substanciais nas receitas e nos custos da Companhia e da sua
controlada. Para mitigar esses riscos, a Companhia e sua controlada monitoram
permanentemente os mercados locais e internacionais, buscando antecipar-se a
movimentos de preços.
Exposição a preços de matéria-prima
O aço é a matéria-prima principal da Companhia e sua controlada e tem seus preços
expostos a flutuações do mercado nacional e internacional.
Em relação ao mercado local, a Companhia e sua controlada procuram repassar essas
oscilações de preço da matéria-prima tendo em vista uma perspectiva de médio e
longo prazo.

c. a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da
efetividade da política adotada
A Companhia contratou serviços de consultoria especializada para a execução e
aprimoramento dos trabalhos de auditoria interna, com o objetivo de avaliar os

PÁGINA: 54 de 263

Formulário de Referência - 2018 - KEPLER WEBER S.A.

Versão : 7

5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado
principais riscos do seu negócio, de forma a garantir eficácia de atuação, abrangência e
mitigação dos riscos existentes. Além disso, o trabalho também possui como foco o
suporte à alta administração na identificação, mitigação e monitoramento dos riscos
inerentes aos processos de negócio e na verificação da aderência dos controles à
legislação e aos procedimentos e políticas internas.
A Kepler Weber espera que a auditoria interna:
• Identifique eventuais desvios de controles e oportunidades de racionalização dos
processos;
• Identifique riscos, avalie controles internos, teste sua eficiência, antecipe eventuais
problemas, bem como ofereça recomendações para fortalecer e aprimorar esses
controles;
• Auxilie na criação e manutenção de um ambiente eficaz para a operação dos
controles, apresentando ou discutindo políticas, normas e procedimentos;
• Avalie a correta aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade e a
adequação no cumprimento das diversas legislações;
• Ofereça suporte a Alta Administração para uma melhor compreensão das operações,
possibilitando uma ação mais ativa e integrada.
A Companhia vem também investindo em sua área de Tecnologia de Informação, e
possuí política de Segurança da Informação, visando melhorar o gerenciamento de
riscos e a segurança de suas informações.
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5.3 Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de
demonstrações financeiras confiáveis, indicar:

a. As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles,
indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las
Abaixo listamos os principais processos executados pela Companhia que possui impacto na
elaboração das Demonstrações Financeiras, para estes destacamos os principais controles
internos adotados e o sua eficiência.

Processo

Prática dos Controles Internos

Bancos e aplicações financeiras

Conciliação bancária mensal
Conciliação dos saldos dos
extratos e provisão dos juros
Validação do preço do pedido
com os preços negociados
Aprovação do financeiro para
vendas
Venda suspensa a clientes com
inadimplência
Registro da operação em
receita de vendas
Cotação e aprovação final das
compras de insumos
Conferênciados materiais
comprados

Emprestimos
Vendas/Contas a receber/
Recebimentos

Estoques

Imobilizado

Fornecedores

Folha de Pagamento

Custeio dos itens fabricados
Levantamento dos itens de
inventário físico
Cotação e aprovação final das
compras de imobilizado
Provisão das faturas,
conferencia fisica dos
materiais adquiridos.
Geração e validação dos
arquivos da folha de
pagamento, com conciliação e
apuração dos saldos.

Eficiência
Procedimento
Eficiente
Procedimento
Eficiente
Procedimento
Eficiente
Procedimento
Eficiente
Procedimento
Eficiente
Procedimento
Eficiente
Procedimento
Eficiente
Procedimento
Eficiente
Procedimento
Eficiente
Procedimento
Eficiente
Procedimento
Eficiente
Procedimento
Eficiente

Procedimento
Eficiente
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b. As estruturas organizacionais envolvidas
As demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas são validadas por
auditores independentes externos.
c. Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do
emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
Ademais a avaliação dos controles internos da Companhia efetuada pela auditoria
independente contratada, compete à Auditoria Interna desempenhar tal atividade
valendo-se de uma abordagem mais ampla e profunda. Como resultado desta
avaliação, os auditores independentes emitem relatórios de recomendações, os quais
são inicialmente submetidos à análise por seus gestores. Emitidos os planos de ação
correspondentes.
d. Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório
circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos
termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da
atividade de auditoria independente
O relatório de recomendações emitido pela auditoria independente é regularmente
enviado em duas vias à Companhia, para apreciação de seus pontos.
e. Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado
preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas
O relatório de recomendações é alvo de análise por seus gestores, a quem cabe emitir
planos de ação condizentes. A diretoria toma conhecimento do cumprimento destas
etapas pela apreciação da versão final do relatório.
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5.4 Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo
emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos
praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:
a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a
prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração
pública, identificando, em caso positivo:
i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua
adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência
os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas
A Companhia utiliza-se de uma abordagem estratégia conservadora sobre assuntos que tratam
dos riscos de mercado, riscos de crédito, riscos de liquidez, riscos de mercado e riscos
operacionais.
Os principais fluxos de processos de atividades (compras, vendas, folha de pagamentos,
tecnologia da informação e etc.) anualmente passam por uma auditoria interna com o objetivo
de detecção, prevenção e remediação de pontos de riscos identificados na matriz de riscos.
Os pontos identificados em anos anteriores passam por rotinas de follow-up para verificar como
está à situação atual e se foram realizadas as melhorias sugeridas no processo.
ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do
funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de
integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada,
órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de
seus dirigentes, se existentes
As áreas auditadas e a diretoria têm acesso aos resultados obtidos para que possam incluir seus
comentários sobre os pontos identificados, sugestões de plano de ação e planejar o cronograma
de ações e prazos para solução dos mesmos.
Os resultados obtidos pela auditoria interna são reportados para o Conselho de Administração e
Conselho Fiscal.
iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado,
indicando:
• se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros
de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais
como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e
associados
A Companhia tem em seu Manual de Código de Ética e Conduta capítulos específicos que trata
em relação a acionistas, colaboradores, partes relacionadas, clientes, fornecedores e
concorrentes.
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• se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros
de administração e empregados são treinados em relação ao código de
ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema
Todos recebem treinamento na sua entrada e quando há atualizações no manual.

• as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras
normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas
sanções estão previstas
O Comitê de Integridade será constituído pelos Gerente de Desenvolvimento Organizacional,
Gerente de Controladoria/Financeiro e Gerente Jurídico, todos com a função de operacionalizar
e aplicar o presente Código nas questões que envolverem valores éticos e de conduta, incluídas
as violações por parte de colaboradores.
Atribuições:
• Contribuir, quando necessário, com a atualização deste Código de Ética e Conduta e com os
demais regulamentos internos da Empresa que tenham por objetivo disciplinar a ética e
comportamento dos colaboradores.
• Observar a confidencialidade das informações tratadas, incluindo o sigilo em relação às
denúncias de condutas em desacordo com o presente código, visando preservar direitos e
proteger os envolvidos e a imparcialidade das decisões.
• Responder à todas as denúncias recebidas.
• Encaminhar para a instância de decisão adequada, o Comitê Disciplinar da Empresa, as
recomendações de ações sobre o caso denunciado.
• Informar, quando solicitado pelo Diretor Presidente da Empresa e pelo Presidente do
Conselho de Administração, ao Conselho de Administração sobre a situação dos casos
analisados pelo Comitê de Integridade.
O Comitê de Integridade terá seus procedimentos e rotinas estabelecidos em Regimento Interno
aprovado pela Diretoria da Empresa.
• órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor
divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores
onde o documento pode ser consultado
O Código de Ética e Conduta foi aprovado pelo Comitê de Integridade,
juntamente com a diretoria e passou por uma atualização em outubro
de 2014.
O Código de Ética e Conduta está disponível no site de relações com investidores em
http://ri.kepler.com.br, no portal de compras/fornecedores em http://compras.kepler.com.br e
para os colaboradores em https://performancemanager4.successfactors.com/sf/start/#/login .
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b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:
• se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros
O canal de denúncias e sugestão está a cargo de empresa terceira.

• se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se
recebe denúncias somente de empregados
O canal é aberto para todas as pessoas que pode ser acessado por meio de telefone (0800 648
6328) ou pelo site www.contatoseguro.com.br.

• se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé
O canal de denúncias e sugestão não exige a identificação do denunciante.

• órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias
O Comitê de Integridade será constituído pelos Gerente de Desenvolvimento Organizacional,
Gerente de Controladoria/Financeiro e Gerente Jurídico, todos com a função de operacionalizar
e aplicar o presente Código nas questões que envolverem valores éticos e de conduta, incluídas
as violações por parte de colaboradores.

c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e
reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de
práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas
Atualmente a Companhia não possuí procedimentos formalizados a serem seguidos em
processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias. Porém, a Companhia não tem
intenção de promover tais operações de fusões, aquisições e reestruturações societárias
futuras.

d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para
a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a
administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles
nesse sentido
A Companhia possui regras, políticas e procedimentos voltados as melhores práticas as quais
são testados pela auditoria interna. Esses trabalhos desenvolvidos têm como objetivo identificar
e corrigir possíveis erros, fraudes ou ilícitos que podem ser praticados no ambiente da empresa.
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5.5 Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos
principais riscos de mercado a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de
riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ao aumento na
exposição do emissor a tais riscos
Não houve alterações significativas nos principais riscos de mercado aos quais a Companhia está
exposta ou na política para gerenciamento de riscos adotada.
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5.5 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
O mercado deste setor é caracterizado pela constante evolução da tecnologia. A habilidade de
adesão ou superação da consolidação do setor com sucesso dependerá, em parte, da
capacidade de desenvolver novos produtos e também de adaptar os produtos existentes às
necessidades e padrões dos clientes, da melhoria da eficiência operacional, da redução de
custos e de crescimento maior que o dos concorrentes, seja pela aquisição de novas empresas,
seja pelo crescimento orgânico. O aumento da concorrência, em número ou na capacidade
produtiva, o aumento da concorrência de sociedades estrangeiras e/ou de sociedades que
disponham de mais capital para investimento, poderá afetar adversamente os negócios da
Companhia.
O posicionamento dos concorrentes estrangeiros em relação à Companhia está diretamente
influenciado pela cotação do dólar versus o real. Dessa forma, eventual valorização do real
frente ao dólar poderá tornar a concorrência mais acirrada, afetando adversamente as
atividades e resultados.
No último ano tivemos muitos eventos ligados diretamente à economia do país, que acabaram
por influenciar negativamente as decisões de novos investimentos de nossos clientes; O
mercado onde a Companhia está inserida é fortemente incentivado por linhas subsidiadas pelo
governo, ou seja, com o agravamento da crise política-econômica acarretou em redução de
crédito e aumento das taxas de juros dos financiamentos existentes. Dado este cenário,
poderá ocorrer uma retração na demanda por produtos Kepler Weber, embora ainda o Brasil
seja um país com um grande déficit de armazenagem de grãos.
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Data de Constituição do Emissor

30/04/1936

Forma de Constituição do Emissor

A Companhia foi constituída na cidade de Panambi, no Estado do Rio Grande
do Sul, Brasil, sob a forma de sociedade limitada. Em 21 de setembro de 1963,
transformou-se em S/A, passando a atuar como Kepler Weber S/A.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

15/12/1980
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6.3 Breve histórico da Companhia
Primeiros 70 anos
Em 1925, os irmãos Otto Kepler e Adolfo Kepler Junior iniciaram uma pequena ferraria que se
transformou em indústria, fabricando prensas de banha, fumo e óleo vegetal, centrífugas de
mel e carrocerias para caminhões e ônibus, entre outros produtos. Em 1939, Paulo Otto
Weber é admitido como sócio, surgindo a "Kepler Irmãos & Weber", e em 1963 a empresa se
transforma em sociedade anônima e passa a operar sob a denominação de Kepler Weber S/A Indústria, Comércio, Importação e Exportação. Em 1972, iniciam as exportações com a venda
dos primeiros equipamentos para o Paraguai, e no aniversário de 50 anos da empresa, em
1975, é inaugurado o novo parque fabril, em Panambi/RS.
Em 1976, com a KW Engenharia, tem início a elaboração de projetos, fabricação e montagem
de equipamentos especiais, como maltarias, cervejarias, instalações industriais, portuárias e
de armazenagem e movimentação de cereais de grande porte. Neste mesmo ano é entregue a
primeira bateria de silos metálicos. No início da década de 80, a Kepler Weber ganha novo
impulso na área das exportações ao fundar sua trading própria, a GKS - Companhia de
Comércio Exterior. Em fevereiro de 1996, seu controle acionário foi adquirido por instituições
de primeira linha do mercado financeiro e de investimentos da América Latina, como BB Banco
de Investimento S/A, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI,
Instituto Aerus de Seguridade Social e SERPROS Fundo Multipatrocinado. No ano seguinte, o
Grupo Kepler Weber adquire a empresa Cepem - Centro de Engenharia e Montagem Ltda.

Anos 2000
Em 2003 a razão social da empresa Cepem - Centro de Engenharia e Montagem Ltda. é
alterada para Kepler Weber Inox Ltda., com foco para a produção de equipamentos destinados
à pecuária leiteira. Em 2004 é inaugurada a nova unidade industrial da Kepler Weber, em
Campo Grande/MS, duplicando a capacidade fabril do Grupo Kepler Weber, um marco na
história da empresa. Em 2007, é realizada importante reestruturação financeira e de capital,
com a entrada de novos acionistas. O free float que era de 4% passou para 65%, sendo que a
Previ e o BB-BI, detém, como maiores acionistas, 35% do capital da Companhia. Em 2010 foi
aprovada a incorporação da Kepler Weber Inox Ltda. pela Kepler Weber Industrial S/A, ambas
empresas controladas da Kepler Weber S/A. A Incorporação foi aprovada no contexto de
reduzir custos e simplificar o encerramento das atividades da Kepler Weber Inox Ltda.

PÁGINA: 64 de 263

Formulário de Referência - 2018 - KEPLER WEBER S.A.

Versão : 7

6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial
6.5 Indicar se houve pedido de falência, desde que fundado em valor relevante, ou de
recuperação judicial ou extrajudicial do emissor, e o estado atual de tais pedidos:
A Kepler Weber S/A, a Kepler Weber Industrial S/A e a Kepler Weber Inox Ltda. ajuizaram ação
de recuperação judicial, conforme a lei nº 11.101/2005, perante a Vara de Falências e
Concordatas da Comarca de Porto Alegre/RS, no dia 04 de junho de 2007, processo distribuído
sob o nº 001/1.07.0108017-9. Após a aprovação da reestruturação econômica e financeira
pelos acionistas da Kepler Weber S/A, foi requerido e homologado o pedido de desistência da
ação.
Quando do ajuizamento da ação judicial, em atendimento à Instrução CVM nº 358, de 3 de
janeiro de 2002, foi publicado Fato Relevante no Jornal do Comércio, Gazeta Mercantil e Diário
Oficial do Estado do Rio Grande do Sul (publicação veiculada no dia 05 de junho de 2007), com
comunicado aos acionistas e ao mercado em geral sobre o requerimento de recuperação
judicial.
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6.6 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Informações relevantes referentes à aprovação da reestruturação econômica e financeira
pelos acionistas da Kepler Weber S/A, que resultou no pedido de desistência da ação de
recuperação judicial, conforme mencionado no item anterior.

Reestruturação administrativa e financeira
Em função do avanço das negociações com os credores financeiros e acionistas da Companhia,
no dia 18/07/2007 foi realizado o Acordo de Investimento e Reestruturação Da Kepler Weber
S/A. Em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 17/08/2007 foi aprovado aumento de
capital no valor de R$ 330.000.000,00, através da emissão de novas ações. No dia 22/08/2007
foram reabertas as negociações das ações da Kepler Weber S/A na bolsa de valores.

Acordo de Investimento e Reestruturação
Em 11 de setembro de 2007 foi informada através de fato relevante veiculado, a adesão dos
credores financeiros da Companhia ao Acordo de Investimento e Reestruturação (“Acordo”)
celebrado pela Companhia com um grupo de credores financeiros; o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social S/A – BNDES; a Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil (“Previ”); o BB Banco de Investimento S/A (“BB Investimento”), e o SERPROS
Fundo Multipatrocinado (“Serpros”), visando o aporte de recursos novos, capitalização de
créditos e o refinanciamento das dívidas da Companhia, conforme descrição dos principais
termos do acordo, abaixo transcritos:
(i) Aporte de novos recursos e subscrição de capital, totalizando R$157 milhões, onde os
acionistas: Previ, BB Investimento e Serpros (proprietários de 70,14% do capital da Kepler
Weber S/A na época), capitalizaram em 2007 a totalidade de seus créditos com a Companhia,
representado por notas promissórias no valor total de R$ 47 milhões e realizaram um aporte
de novos recursos mediante a subscrição de ações, no valor de R$ 110 milhões, dos quais Previ
e BB Investimento foram responsáveis pelo aporte de R$ 45 milhões cada uma, e o Serpros foi
responsável pelo aporte de R$ 20 milhões, totalizando a subscrição de 518.685.934 ações
preferenciais de classe “A”. Como condição para a subscrição foi solicitada a imediata
conversão das ações preferenciais em ações ordinárias.
(ii) Capitalização de créditos: O grupo de credores (“Credores Subscritores”), titulares dos
créditos que totalizavam R$ 161 milhões, composto pelos bancos: Banco Itaú BBA S/A, Banco
ABN AMRO Real S/A, Banco Alfa de Investimento S/A, Banco Santander Banespa S/A, Banco
BBM S/A, e Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A, converteu 78% de seus créditos contra
a Companhia em ações preferenciais. Os credores subscritores subscreveram as ações com
base nos direitos de subscrição cedidos pela Previ e BB Investimento.
(iii) Refinanciamento das dívidas da Companhia: Um segundo grupo de credores (“Credores
Fiadores”), composto pelos bancos: Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco
Votorantim S/A, HSBC Bank Brasil S/A, Banco Safra S/A, e Financiadora de Estudos e Projetos –
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FINEP, titulares de créditos no valor total de R$ 136 milhões, foram pagos com recursos de
debêntures simples, conjugadas com bônus de subscrição. Os acionistas aprovaram através de
Assembleia Geral Extraordinária da Kepler Weber S/A a emissão das debêntures associadas ao
bônus de subscrição. Os credores fiadores emitiram carta de fiança em benefício dos
debenturistas, garantindo o adimplemento das debêntures. O pagamento ocorreu
simultaneamente à subscrição das debêntures e incluiu o valor total das dívidas. A dívida da
Companhia com o BNDES no programa FINEM, no valor total de R$ 36 milhões, foi alongada
para pagamento em nove anos, com carência de pagamento do principal nos dois primeiros
anos e de juros no primeiro ano.

Antes da
reestruturação

Depois da reestruturação
(AGE 05/12/2007)

CAPITAL SOCIAL

R$ 86.230,00

R$ 393.045.819,07

Ações Ordinárias

99.106.202

1.192.000.508

Ações preferenciais de classe “A”

-

184.684.857

Ações preferenciais de classe “B”

-

31.047.097

Debêntures

-

R$ 139.999.960,80

Bônus de Subscrição

-

154.168 (sem valor)

REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA - INCORPORAÇÃO DA KEPLER WEBER INOX LTDA. PELA
KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A
No dia 28 de outubro de 2010 a controlada Kepler Weber Industrial S/A incorporou a Kepler
Weber Inox Ltda., empresa anteriormente controlada diretamente pela Kepler Weber S/A,
com versão de seu patrimônio líquido a valor contábil. Posteriormente à incorporação, as
operações da Kepler Weber Inox Ltda. foram encerradas.

FIM DO ACORDO DE ACIONISTAS FIRMADO EM 31 DE AGOSTO DE 2007
No dia 31 de agosto de 2014 encerrou o prazo do Acordo de Acionista que através dos seus
acionistas signatários, PREVI e BB-BI, formavam um grupo de controle com 35% das ações
ordinárias da Kepler Weber S/A.
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7.1 Descrever sumariamente as atividades principais desenvolvidas pelo emissor e suas
controladas:
Objeto Social
A Companhia tem por objeto:
a) A indústria e o comércio de produtos e matérias primas relacionadas com a metalurgia em
geral necessária à instalação dos equipamentos fabricados;
b) A importação e exportação de matérias primas, produtos manufaturados,
semimanufaturados, inclusive nos termos da legislação sobre empresas comerciais
exportadoras, a prestação de serviços técnicos relacionados com o comércio exterior e a
promoção de produtos brasileiros no mercado estrangeiro;
c) O comércio e a representação de insumos destinados à agroindústria; a prestação de
serviços técnicos de engenharia, processamento de dados e intermediação de compra,
venda e transferência de cereais.

Mercado de Atuação
Com sede em São Paulo, Brasil, a Kepler Weber atua no setor de agronegócio, sendo
especializada no desenvolvimento de soluções completas para armazenagem de grãos.
Armazenagem: Os sistemas de armazenagem Kepler Weber, de tecnologia brasileira, incluem
todos os processos para garantir a máxima integridade dos grãos para qualquer porte de
produção. Com soluções sob medida, a Kepler Weber apresenta linhas diversificadas de silos,
secadores, máquinas de limpeza e pré-limpeza e transportadores de grãos agrícolas.
Movimentação de Granéis Sólidos (MGS): A empresa desenvolveu uma linha de equipamentos
especiais para transporte de alta capacidade, de transportes de granéis vegetais para utilização
em terminais portuários, marítimos ou fluviais, ou aplicações sob condições severas. Em 2013,
iniciamos a fabricação de transportadores para transporte de MINÉRIOS (Granéis Minerais).
R&S – Reposição de Peças e Serviços: A Companhia possui uma área voltada à venda de peças
de reposição, reforma de equipamentos e assistência técnica, sendo a única empresa do
mercado, neste segmento, que tem um departamento estruturado para tais atendimentos.

Diversificação Geográfica
A Kepler Weber é líder em equipamentos para armazenagem de grãos no Brasil e na América
do Sul, e vem aumentando sua participação em países da América Central, África, Oriente
Médio e Leste Europeu.
A carteira de clientes é bastante diversificada, pois a Kepler Weber atende desde grandes
cooperativas e trading companies, passando por cerealistas e produtores de grande e médio
porte, até pequenos produtores.
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Controladas
Kepler Weber Industrial S/A (KWI): sediada em Panambi /RS, com filial em Campo Grande/MS,
efetua a industrialização e a comercialização de sistemas de armazenagem e conservação de
grãos, tais como: silos, secadores, transportadores, máquinas de limpeza, componentes, peças
de reposição e acessórios.
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista
7.1-A Indicar, caso o emissor seja sociedade de economia mista:
a. interesse público que justificou sua criação
b. atuação do emissor em atendimento às políticas públicas, incluindo metas de
universalização, indicando:
• os programas governamentais executados no exercício social anterior, os
definidos para o exercício social em curso, e os previstos para os próximos
exercícios sociais, critérios adotados pelo emissor para classificar essa atuação
como sendo desenvolvida para atender ao interesse público indicado na letra
“a”
• quanto às políticas públicas acima referidas, investimentos realizados, custos
incorridos e a origem dos recursos envolvidos – geração própria de caixa,
repasse de verba pública e financiamento, incluindo as fontes de captação e
condições
• estimativa dos impactos das políticas públicas acima referidas no
desempenho financeiro do emissor ou declarar que não foi realizada análise do
impacto financeiro das políticas públicas acima referidas
c. processo de formação de preços e regras aplicáveis à fixação de tarifas

Não aplicável em razão da Companhia não se caracterizar por sociedade de economia mista.
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7.2 Em relação a cada segmento operacional que tenha sido divulgado nas últimas
demonstrações financeiras de encerramento de exercício social ou, quando houver, nas
demonstrações financeiras consolidadas, indicar as seguintes informações1:
A Administração da Companhia considera todas as suas operações como um mesmo segmento
operacional para decisões sobre os recursos a serem alocados e para avaliação de seu
desempenho. Tendo em vista que todos os ativos e passivos relevantes são utilizados na
produção e comercialização de todos os produtos e para todos os mercados, não há como
segregá-los de forma objetiva ou confiável.
a)

Produtos e serviços comercializados

Linha: Armazenagem
1. Silos Armazenadores: silos planos, silos elevados e tulhas metálicas. Têm a função de
armazenar com eficiência e segurança grãos agrícolas.
2. Secadores: de pequeno, médio ou grande porte. Disponíveis com duas opções de
torre: coluna ou cavalete. Estes produtos possibilitam a secagem de grãos agrícolas
como soja, milho, trigo e arroz.
3. Máquina de limpeza e pré-limpeza: modelo aberto ou fechado. Os equipamentos são
projetados para realizar a eficiente limpeza dos diversos tipos de grãos, permitindo
separar as impurezas grossas, médias e leves dos grãos e os grãos inteiros dos
quebrados.
4. Transportadores Horizontais e Verticais: linha completa de transportadores para carga,
descarga e movimentação de granéis vegetais, incluindo Elevadores Agrícolas (EA),
Roscas Transportadoras (TRUA), Transportadores de Corrente (TCRA), Correias
Transportadoras (CT) e Roscas Varredoras (RV).
5. KW Fazenda - Unidades modulares e de baixo custo: linha com soluções completas de
armazenagem desenvolvida para pequenas e médias propriedades, para todos os tipos
de culturas.
Linha: Movimentação de Granéis (MGS)
A nova estratégia da Companhia e de sua controlada redefiniu o foco da antiga linha de
Instalações Industriais. Com o reposicionamento, a Companhia passou a atuar com sistemas de
movimentação e armazenagem de granéis sólidos em terminais portuários, visando atender às
boas expectativas de investimentos nos próximos anos, além de atender o setor cervejeiro,
por meio de soluções para armazenagem e movimentação de malte.
1. Terminais Portuários: equipamentos especiais para transporte e transbordo de granéis
sólidos em portos marítimos e fluviais, unidades retro portuárias e transbordos

Quando da apresentação anual do formulário de referência, as informações devem se referir às 3
últimas demonstrações financeiras de encerramento do exercício social. Quando da apresentação do
formulário de referência por conta do pedido de registro de distribuição pública de valores mobiliários,
as informações devem se referir às 3 últimas demonstrações financeiras de encerramento do exercício
social e às últimas informações contábeis divulgadas pelo emissor.
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rodoferroviários. Transportadores de alta capacidade para movimentação de grãos,
açúcar, farelos e fertilizantes.
2. Armazenagem para malte: a Kepler Weber Industrial está apta a projetar e executar
sistemas de recepção, armazenagem e movimentação para plantas de cervejarias e
maltarias. Com referências em empresas lideres de mercado, aliada a uma experiência
de mais de 20 anos.
Linha: Reposição & Serviços
Baseada no princípio de atendimento customizado, a Kepler Weber oferece suporte pósvenda, com peças de reposição e departamento pronto para o atendimento ao consumidor do
Brasil e do exterior, para a assistência técnica, além de estar preparada para o atendimento de
manutenções preventivas e corretivas e reforma de equipamentos.
Exportações
As exportações, representadas por todas as linhas de produtos discriminadas anteriormente,
ou seja, armazenagem, movimentação de granéis, Reposição & Serviços, possuem essa
denominação quando as vendas são destinadas ao mercado externo.
b)

Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor

c)

Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do
emissor
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7.3 Em relação aos produtos e serviços que correspondam aos segmentos operacionais
divulgados no item 7.2, descrever:

a)

características do processo de produção

A produção na Kepler Weber é essencialmente sob encomenda e sua gestão é controlada pelo
sistema MRP (planejamento dos recursos de manufatura).
O layout fabril utiliza o sistema de produção por especialidade de processos (estamparia,
soldagem, pintura e montagem), de forma a permitir a fabricação em menor tempo,
preservando a otimização dos recursos (máquinas e mão-de-obra), visando à redução dos
custos.
Atividades de manutenção: As atividades são realizadas de acordo com a demanda gerada pela
produção, registradas por meio de cadastro de ordens de manutenção sendo que o check-list
de manutenção é de responsabilidade do operador. Também são realizadas manutenções
preventivas nos equipamentos, de acordo com instruções e procedimentos do manual do
fabricante.
A tecnologia utilizada no processo produtivo é originária da própria Companhia, que tem
capacidade instalada para processamento e industrialização de aço de 100.000 toneladas ano.
O indicador característico do setor de atividade não permite comparações entre plantas do
setor, em função do nível de terceirização de cada uma, mas a Companhia é uma empresa de
ponta neste indicador e está melhorando constantemente seu processo de produção.
A Companhia minimiza eventuais riscos que possam gerar paralisação das atividades de
produção com um plano de contingência, regularmente atualizado dos meios para fabricação
de itens internamente. Também existe a possibilidade de terceirização de qualquer destes
itens, caso ocorram problemas muito graves que impossibilitem o funcionamento de
determinado equipamento. No que se refere à energia elétrica, a Companhia e sua controlada
possuem geradores que podem abastecer suas unidades fabris e administrativas, localizadas
em Panambi/RS, Campo Grande/RS e São Paulo/SP.

b)

Características do processo de distribuição

O processo de venda das linhas de produtos Kepler Weber acontece por meio da estruturação
de equipes de vendas especializadas.
No mercado interno a venda dos produtos da Kepler Weber é realizada de forma direta. A
equipe comercial é formada por um Gerente Comercial, responsável pelos Supervisores de
Vendas, Gestores de Negócios e Representantes Comerciais, divididos por regiões do Brasil.
Para o mercado externo, a Companhia possui dois Coordenadores Comerciais responsáveis
pelos Gestores de Negócios Internacionais e pelos Representantes Comerciais nos países em
que a Companhia atua, sendo estes responsáveis pela prospecção de clientes e interlocução
com estes no dia-a-dia.
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Cada Gestor de Negócios ou Representante tem uma região pré-estabelecida, com uma
carteira de clientes conhecidos e outros potenciais que devem ser prospectados. Para isso,
cada gestor elabora sistematicamente um roteiro de visitas e contatos, com o intuito de
atender sua carteira de clientes, identificando novos investimentos na região, elaborando
projetos baseados na necessidade de cada cliente, realizando orçamentos, apresentando e
negociando as respectivas propostas. Nestas atividades ele conta com a supervisão e o apoio
do Supervisor de Vendas regional e do Gerente Comercial. Já as empresas de representação
comercial possuem contratos com a região de atuação fixada contratualmente e nela atuam
conforme metas e políticas de cada empresa de representação.
Como os produtos são feitos sob encomenda, a Companhia e sua controlada não precisam de
processo de distribuição, pois os produtos são feitos por encomenda. Assim, os produtos são
entregues direto na unidade de cada cliente, sendo que a área de logística da Companhia
possui a função de armazenar nas unidades da Kepler Weber, preparar e embarcar os itens
para entrega em cada cliente. O transporte dos mesmos é contratado pela Companhia que, na
sua maioria, é feito por carretas, ou seja, transporte rodoviário. Quando há necessidade de
transporte marítimo, os conteiners são estufados na planta e entregues no porto, onde a
continuidade da distribuição passa a ser de responsabilidade do cliente.

c) Características dos mercados de atuação, em especial:
i. Participação em cada um dos mercados
ii. Condições de competição nos mercados
A Companhia e sua controlada atuam basicamente com 03 linhas de produtos específicos e
serviços relacionados: armazenagem, movimentação de granéis sólidos e peças e serviços. A
Kepler Weber possui um posicionamento de vanguarda e busca a liderança de mercado
através da inovação permanente, da tradição dos anos de atuação, pela consolidação de sua
marca e pela estrutura de cobertura de mercado.
Todas as linhas de produto enfrentam forte competição, onde atuam diversos concorrentes
pulverizados, que muitas vezes disputam o mercado com foco em preço, em detrimento de
outros aspectos importantes como qualidade e/ou capacidade de atendimento de grandes
obras. Um fator que caracteriza a concorrência, principalmente na linha de armazenagem é a
atuação regional das empresas concorrentes, que em sua maioria tem um raio de atuação
bastante restrito, limitando-se ao seu já conhecido território.

d) Sazonalidade
A sazonalidade do agronegócio ou constatada nas linhas de produtos da Companhia e sua
controlada, influencia diretamente as vendas e, consequentemente, a receita da Companhia e
de sua controlada.
Na linha de armazenagem, os produtores e clientes institucionais sempre procuram fechar
negócios com a perspectiva de receber seus equipamentos para a recepção da safra, o que
acaba concentrando as vendas no segundo semestre do ano. Em 2015 a Companhia começou
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a sofrer com os efeitos da sazonalidade pelo agravamento da crise política-econômica que
desencadeou em um aumento de incertezas em novos investimentos, além da restrição de
crédito e atratividade das taxas de juros das linhas de financiamentos BNDES FINAME PSI e
Programa para Construção e Ampliação de Armazéns – PCA.
Na movimentação de granéis sólidos não existe sazonalidade bem definida, embora também
influência das safras agrícolas, principalmente em instalações portuárias. Uma vez havendo
perspectiva de crescimento nas movimentações de granéis agrícolas nos terminais portuários,
os investimentos surgirão, e como são obras de grande porte e com longo período de
realização, acabam consumindo parte da capacidade fabril instalada por um tempo mais longo.

e) Principais insumos e matérias primas:
i. descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a
controle ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva
legislação aplicável
ii. eventual dependência de poucos fornecedores
iii. eventual volatilidade em seus preços

Os insumos necessários à operação da Companhia e de sua controlada são adquiridos de
diversos fornecedores.
O principal insumo é o aço galvanizado, fornecido principalmente por:
- Usiminas, Arcelor Mittal e CSN – Companhia Siderúrgica Nacional são os principais
fornecedores nacionais.
- Fornecedores internacional para determinados tipos de aço galvanizado: Blue Scope Steel até
final de 2015 e, a partir de fevereiro de 2017, a Arcelor Mittal.
Todos os outros itens e componentes são fornecidos por empresas de renome nacional e
internacional, como WEG, SEW, Voges, Usiminas, Rex entre outras.
A Companhia e sua controlada acreditam possuir, de modo geral, um bom relacionamento
com os seus fornecedores.
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7.4 Identificar se há clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita líquida total
do emissor, informando1:
a)
b)

montante total de receitas provenientes do cliente
segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente

As receitas líquidas do principal cliente da Companhia e sua controlada representam
aproximadamente 6,94%, em um montante de R$ 40.162 (em 31 de dezembro 2016
representavam 9,22% ou R$ 43.842), do total das receitas líquidas da Companhia e sua
controlada. Demais receitas são oriundas de diversos clientes, sendo que nenhum deles
representa mais de 5% da receita líquida total consolidada, em 31 de dezembro 2015
representavam 5,89% ou R$ 41.413.

Quando da apresentação anual do formulário de referência, as informações devem se referir às
últimas demonstrações financeiras de encerramento do exercício social. Quando da apresentação do
formulário de referência por conta do pedido de registro de distribuição pública de valores mobiliários,
as informações devem se referir às últimas demonstrações financeiras de encerramento do exercício
social e às últimas informações contábeis divulgadas pelo emissor.
1
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
7.6 Em relação aos países dos quais o emissor obtém receitas relevantes, identificar1:
a)

receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua participação
na receita líquida total do emissor
receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação
na receita líquida total do emissor
receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida
total do emissor

b)
c)

R$(Mil)
Mercado doméstico

Participação Receita
Líquida 2017

2017

Participação Receita
Líquida 2016

2016

Participação Receita
Líquida 2015

2015

489.981

85%

367.711

52%

625.923

89%

Paraguai

18.625

3%

15.804

2%

27.083

4%

Uruguai

10.155

2%

11.598

2%

4.485

1%

Bolívia

11.724

2%

5.459

1%

7.487

1%

Peru

1.864

0%

6.344

1%

7.362

1%

Equador

6.640

1%

1.959

0%

1.515

0%

Chile

5.278

1%

1.093

0%

2.127

0%

Ucrânia

553

0%

444

0%

773

0%

Guiana

7.477

1%

3.622

1%

2.467

0%

Jordânia

1.860

0%

5.298

1%

Venezuela

1.664

0%

7.924

1%

2.784

0%

Argentina

7.574

1%

17.195

2%

2.764

0%

979

0%

3.181

0%

387

0%

7.122

1%

18.064

3%

7.156

1%

Angola

30

0%

1.094

0%

78

0%

Uganda

-

0%

728

0%

1.629

0%

Etiópia

-

0%

-

0%

46

0%

163

0%

245

0%

3.616

1%

-

0%

-

0%

11

0%

497

0%

18

0%

2.587

0%

2.358

0%

1.748

0%

476

0%

-

0%

2

0%

509

0%

169

0%

-

0%

83

0%

Quênia

-

0%

-

0%

329

0%

Nigéria

47

0%

43

0%

-

0%

Egito

-

0%

-

0%

3.177

0%

Moçambique

-

0%

82

0%

438

0%

145

0%

503

0%

-

0%

1.259

0%

-

0%

-

0%

República Dominicana
Colômbia

Africa do Sul
Estados Unidos
Méxio
Panamá
India
Honduras

Zimbabue
Guatemala

-

0%

Zâmbia

-

0%

379

0%

678

0%

Haiti

45

0%

83

0%

9

0%

Bangladesh

-

0%

71

0%

-

0%

894

0%

787

0%

-

0%

Costa Rica

-

0%

938

0%

-

0%

Paquistão

788

0%

885

0%

-

0%

Sudão

-

0%

1.068

0%

-

0%

Suíça

-

0%

928

0%

-

0%

Gana

152

0%

-

0%

-

0%

Canada

330

0%

-

0%

-

0%

Turquia

-

0%

-

0%

-

Federação Russa

Total

578.373

100% 475.298

67% 705.979

0%

100%

Quando da apresentação anual do formulário de referência, as informações devem se referir às
últimas demonstrações financeiras de encerramento do exercício social. Quando da apresentação do
formulário de referência por conta do pedido de registro de distribuição pública de valores mobiliários,
as informações devem se referir às últimas demonstrações financeiras de encerramento do exercício
social e às últimas informações contábeis divulgadas pelo emissor.
1
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior
7.6 Em relação aos países dos quais o emissor obtém receitas relevantes, identificar1:
a)

receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua participação
na receita líquida total do emissor
receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação
na receita líquida total do emissor
receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida
total do emissor

b)
c)

R$(Mil)
Mercado doméstico

Participação Receita
Líquida 2017

2017

Participação Receita
Líquida 2016

2016

Participação Receita
Líquida 2015

2015

489.981

85%

367.711

52%

625.923

89%

Paraguai

18.625

3%

15.804

2%

27.083

4%

Uruguai

10.155

2%

11.598

2%

4.485

1%

Bolívia

11.724

2%

5.459

1%

7.487

1%

Peru

1.864

0%

6.344

1%

7.362

1%

Equador

6.640

1%

1.959

0%

1.515

0%

Chile

5.278

1%

1.093

0%

2.127

0%

Ucrânia

553

0%

444

0%

773

0%

Guiana

7.477

1%

3.622

1%

2.467

0%

Jordânia

1.860

0%

5.298

1%

Venezuela

1.664

0%

7.924

1%

2.784

0%

Argentina

7.574

1%

17.195

2%

2.764

0%

979

0%

3.181

0%

387

0%

7.122

1%

18.064

3%

7.156

1%

Angola

30

0%

1.094

0%

78

0%

Uganda

-

0%

728

0%

1.629

0%

Etiópia

-

0%

-

0%

46

0%

163

0%

245

0%

3.616

1%

-

0%

-

0%

11

0%

497

0%

18

0%

2.587

0%

2.358

0%

1.748

0%

476

0%

-

0%

2

0%

509

0%

169

0%

-

0%

83

0%

Quênia

-

0%

-

0%

329

0%

Nigéria

47

0%

43

0%

-

0%

Egito

-

0%

-

0%

3.177

0%

Moçambique

-

0%

82

0%

438

0%

145

0%

503

0%

-

0%

1.259

0%

-

0%

-

0%

República Dominicana
Colômbia

Africa do Sul
Estados Unidos
Méxio
Panamá
India
Honduras

Zimbabue
Guatemala

-

0%

Zâmbia

-

0%

379

0%

678

0%

Haiti

45

0%

83

0%

9

0%

Bangladesh

-

0%

71

0%

-

0%

894

0%

787

0%

-

0%

Costa Rica

-

0%

938

0%

-

0%

Paquistão

788

0%

885

0%

-

0%

Sudão

-

0%

1.068

0%

-

0%

Suíça

-

0%

928

0%

-

0%

Gana

152

0%

-

0%

-

0%

Canada

330

0%

-

0%

-

0%

Turquia

-

0%

-

0%

-

Federação Russa

Total

578.373

100% 475.298

67% 705.979

0%

100%

Quando da apresentação anual do formulário de referência, as informações devem se referir às
últimas demonstrações financeiras de encerramento do exercício social. Quando da apresentação do
formulário de referência por conta do pedido de registro de distribuição pública de valores mobiliários,
as informações devem se referir às últimas demonstrações financeiras de encerramento do exercício
social e às últimas informações contábeis divulgadas pelo emissor.
1
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
7.7 Em relação aos países estrangeiros divulgados no item 7.6, informar em que medida o
emissor está sujeito à regulação desses países e de que modo tal sujeição afeta os negócios
do emissor
Todo o comércio exterior está regulamentado, porém medidas unilaterais “tarifárias e não
tarifárias” poderão afetar a realização de negócios para os países de destino. O Grupo Kepler
Weber está desenvolvendo prospecção de novos negócios nos países onde já mantém relações
comerciais, bem como buscando novos mercados em países para os quais ainda não exporta.
Também realiza constantemente adequações às legislações, inclusive das características de
produtos, conforme exigência destes mercados.
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7.8 - Políticas socioambientais
7.8 Em relação a políticas socioambientais, indicar:
a) Se o emissor divulga informações sociais e ambientais
b) A metodologia seguida na elaboração dessas informações
c) Se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente
d) A página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas
informações
Relatório de Sustentabilidade

Da mesma forma que tem por princípio atuar de forma a melhorar a satisfação e a
produtividade dos seus clientes, a Kepler Weber entende que pode contribuir com o
desenvolvimento social do Brasil ajudando a capacitar e desenvolver cidadãos. No ambiente
corporativo isso é feito de forma consistente por meio de investimentos em treinamento e
capacitação dos seus colaboradores, incentivando o estabelecimento de um vínculo saudável
entre as relações do trabalho, social e familiar. Para a comunidade, a Empresa seleciona projetos
voltados para a educação de jovens nas áreas em que está inserida, criando programas –
incentivados ou não – que se complementam no apoio e desenvolvimento da sociedade.
Todos os eixos de atuação social da KW estão pautados na preocupação da Companhia
em proporcionar o bem-estar do colaborador e acredita que também é sua responsabilidade
apoiar os cidadãos e seus colaboradores no alcance desse objetivo.
Também a Kepler Weber tem como uma de suas principais preocupações o
desenvolvimento ambiental sustentável do seu negócio, principalmente nas fábricas, que
passaram ao longo dos anos por um intenso processo de restruturação e organização. Desde
2012, a Kepler Weber possui certificação pela norma ISO 14001, o que reflete seu compromisso
com as diretrizes de gestão ambiental e boas práticas. A Companhia segue rigorosamente os
critérios e normas técnicas padronizadas pela entidade certificadora, estando em consonância
com a legislação em vigor (federal, estadual e municipal) e atuando sob as diretrizes do SGI.
Como nos últimos anos, estas informações fazem parte do Relatório de Sustentabilidade relativo
ao ano de 2016, publicado em 2017, que pode ser encontrado em:
http://www.kepler.com.br/2017/flipnovo
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7.9 - Outras informações relevantes
7.9 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes a este tópico já foram previamente descritas.
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8.1 - Negócios extraordinários
8.1 Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como
operação normal nos negócios do emissor
Nos 3 últimos exercícios sociais, a Companhia não realizou nenhuma aquisição ou alienação de
ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos negócios da companhia.
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
8.2 Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

Nos três últimos exercícios sociais, não tiveram alterações significativas na forma de condução
dos negócios da Companhia.
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
8.3 Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não
diretamente relacionados com suas atividades operacionais

Nos três últimos exercícios sociais, não foram celebrados contratos relevantes pela Companhia
e/ou suas controladas, não relacionados com suas atividades operacionais.
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.
8.4 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram detalhadas anteriormente.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros
9.1 Bens do ativo não-circulante relevantes - outros:
Os bens relevantes ao negócio da Companhia foram descritos nos demais tópicos.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Escritório - controlada

Brasil

RS

Panambi

Própria

Fábrica - controlada

Brasil

RS

Panambi

Própria

Fábrica - controlada

Brasil

MS

Campo Grande

Própria

Escritório - Controladora

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

Revenda - Controlada - Centro de Distribuição

Brasil

GO

Rio Verde

Alugada
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Kepler Weber e
Controladas

Até 2020

Os direitos de uso exclusivo das marcas vêm sendo mantidos
pelas sucessivas renovações que há décadas vêm
acompanhados de demonstração de uso e do pagamento das
anuidades/taxas previstas pelo INPI e pelos órgãos dos países
onde mantidos os registros. Os elementos que justificam as
prorrogações, caso não comprovados, podem levar à
caducidade da marca.

Não há como quantificar esse impacto além do já
descrito.

Não é aferível a possível consequência de uma hipotética perda
de direito marcário ou autoral, à medida que o direito é
assegurado por mais de um instrumento ou registro e há
acompanhamento das validades.
Também não seria juridicamente possível no Brasil haver
apropriação da identificação Kepler Weber por terceiro pela
coincidência com a denominação social registrada perante o
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, ao
qual vinculadas as Juntas Comerciais de todos os Estados
Federados.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Kepler Weber Industrial 87.288.940/0001-06
S/A

-

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)
Controlada

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

RS

Panambi

Descrição das atividades
desenvolvidas

Efetua a industrialização e a
comercialização de sistemas de
armazenagem e conservação de grãos,
tais como: silos, secadores, máquinas de
limpeza, equipamentos para maltaria e
cervejaria, além de peças de reposição e
assistência técnica.

Participação do emisor
(%)

100,000000

Valor mercado
31/12/2017

-10,295940

0,000000

0,00

31/12/2016

-5,900000

0,000000

0,00

31/12/2015

-5,850000

0,000000

27.000.000,00

Valor contábil 31/12/2017

360.003.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A controlada realiza a industrialização e comercialização dos sistemas de armazenagem, instalações industriais, terminais portuários e peças de reposição.
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9.2 - Outras informações relevantes
9.2 Outras informações relevantes:
Todas as informações relevantes a este tópico foram descritas nos demais itens.
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
10.1. Os diretores devem comentar sobre:
a) condições financeiras e patrimoniais gerais:
Principais Indicadores
(R$ milhões)

2017

2016

2015

Δ%
2017/2016

Principais
Δ%
Indicadores
2016/2015
(R$ milhões)

(1,3020)

(0,8408)

0,2371

+54,9%

-7,9%

-4,7%

1,3%

-3,2p.p.

-6p.p.

1,6p.p.

-5,9p.p.
-5,6p.p.

2015

Índices

578,4

475,3

706,0

+21,7%

-32,7% Lucro por Ação (R$)

(529,9)

(442,6)

(615,2)

+19,7%

-28,1% ROE

48,4

32,7

90,8

+48,0%

-64,0% Margem Bruta

8,4%

6,9%

12,9%

Lucro Operacional

(39,4)

(48,6)

3,7

-18,9%

-1413,5% Margem Líquida

Lucro Líquido

(34,3)

(22,1)

6,2

+55,2%

EBITDA

(12,7)

(23,3)

28,8

-45,5%

CPV
Lucro Bruto

Investimentos (R$ mil)*

Δ%
2016/2015

2016

Desempenho Operacional
Receita Líquida

Δ%
2017/2016

2017

-454,6%

-5,9%

-4,7%

0,9%

-1,2p.p.

-456,5% Margem EBITDA

-2,2%

-4,9%

4,1%

+2,7p.p.

+-9p.p.

-180,9% Margem Operacional

-6,8%

-10,2%

0,5%

+3,4p.p.

-10,7p.p.
63,62%

18,0

13,2

47,3

+36,4%

-72,1% Liquidez Imediata

0,47

0,80

0,49

-40,92%

Dívida Líquida

(35,6)

(60,4)

(5,7)

-41,1%

+959,6% Liquidez Corrente

1,34

1,52

1,63

-11,53%

-6,99%

Patrimônio Líquido

435,3

468,9

-7,2%

-4,6% Liquidez Seca

1,00

1,20

1,13

-17,2%

+6,05%

491,4

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), o Brasil tem registrado
sucessivos recordes de safra, cuja produção de 2017 alcançou a marca de 237,7 milhões de
toneladas. Esse recorde histórico de produção agrícola no Brasil fez também com que o déficit
de armazenagem atingisse níveis recordes, ultrapassando 80 milhões de toneladas.
As projeções para a safra 2017/2018, segundo a CONAB, demonstram que o volume de grãos
ficará em torno de 225,6 e 228,0 milhões de toneladas de grãos. Mesmo com uma perspectiva
de leve recuo na produção de grãos, a falta de armazenagem será novamente um problema.
Em 2015, o Programa de Construção e Ampliação de Armazenagem (PCA), que havia sido
lançado em 2013 com o intuito de eliminar o déficit de armazenagem até 2019, foi fortemente
restringido. Em 2016 os cortes foram ampliados, com recursos limitados a R$ 1,4 bilhão e,
consequentemente, houve elevação nas taxas de juros. O montante de linha de financiamento
dentro do PCA anunciado no novo Plano Safra 2017/2018, no início de junho, continua
modesto (R$ 200 milhões de aumento em relação ao plano anterior), porém com uma redução
da taxa de juros do financiamento em 2 p.p., se estabelecendo em 6,5% a.a.. Um sinal
importante foi dado pelo Governo Federal ao setor de Armazenagem, pois a taxa de juros
concedida para o PCA é a menor de todos os programas contemplados no Plano Safra
2017/2018.
A combinação do forte aumento da safra, da atratividade dos juros disponibilizados pelo PCA,
dos importantes estoques de passagem e a boa saúde financeira dos produtores criam as
condições para a retomada do mercado.
O peso dos financiamentos federais no total das vendas de armazenagem vem diminuindo,
indicando uma dificuldade crescente dos clientes em conseguir captar essas linhas a taxas de
juros subsidiadas. Contudo, o mercado respondeu a falta de recurso realizando os
investimentos em equipamentos com recursos próprios. Atualmente cerca de 60% da carteira
de pedidos da Companhia é oriunda de investimentos com capital próprio.
Com a produção de grãos crescendo a um ritmo de 4% a.a. e a capacidade de armazenagem
no ritmo de 2,8% a.a., conforme observamos nos últimos anos e mantendo essa trajetória no
horizonte de 3 a 4 anos, o déficit de armazenagem estática continuará crescendo.
Além da armazenagem no mercado brasileiro, a empresa é ativa na exportação (15% da
Receita Líquida), no segmento de Movimentação de Granéis Sólidos (7% da Receita Líquida) e
em Reposição e Serviços (8% da Receita Líquida), complemento indispensável para a
sustentabilidade das vendas tanto em Armazenagem, quanto em Movimentação de Granéis,
que vem mantendo uma curva de crescimento contínua nos últimos 3 anos.

PÁGINA: 91 de 263

Formulário de Referência - 2018 - KEPLER WEBER S.A.

Versão : 7

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais


EBITDA

Resultado Líquido (R$ mil)
Lucro do Período
(+) Provisão para IR e CS - Corrente e Diferido
(- ) Receitas Financeiras
(+) Despesas Financeiras
(+) Depreciações e Amortizações
EBITDA

2017
(34.257)
(2.943)
(21.611)
19.407
26.655
(12.749)

2016

2015

(22.124)
6.237
(16.507) (11.708)
(31.073) (23.155)
21.063
32.332
25.312
25.117
(23.329)
28.823

Δ%
Δ%
2017/2016 2016/2015
+54,8%
-454,7%
-82,2%
41,0%
-30,5%
+34,2%
-7,9%
-34,9%
+5,3%
+0,8%
-45,35% -180,94%

O EBITDA da Companhia fechou o quarto trimestre do ano em R$ 8,6 milhões negativos ante
R$ 18,8 milhões negativos no 4T16, uma melhora de R$ 10,2 milhões, principalmente, aos
esforços de melhoria operacional, tanto nos ganhos de produtividade através da filosofia Lean
Manufacturing, quanto nas reduções de despesas no SG&A da Companhia. No acumulado dos
doze meses de 2017, a melhora do quarto trimestre é refletida, ou seja, uma melhora de R$
10,6 milhões de EBITDA, com margem negativa de 2,2%, ante 4,9% negativa em 2016.


Endividamento Líquido

Principais Indicadores (R$ mil)
Endividamento Total
Disponibilidades (Circulante e Não Circulante)
Endividamento Líquido
Patrimônio Líquido
Índice de Endividamento (Dívida líquida/PL)
EBITIDA (R$ milhões)
Dívida líquida/EBITIDA

Δ%
Δ%
2017/2016 2016/2015
79.511 118.227 104.004
-32,7%
+13,7%
(115.082) (178.598) (109.666)
-35,6%
+62,9%
(35.571) (60.371)
(5.662)
-41,1% +966,2%
2017

2016

2015

435
(81,77)

469
(128,72)

491
(11,53)

(12,7)
2,80

(23,3)
2,59

28,8
(0,20)

-7,2%
-4,6%
-36,5% +1016,2%
-45,5%
+8,1%

-180,9%
-1417,9%

A Administração entende como o melhor indicador de endividamento real para análise da
situação financeira da Companhia o endividamento líquido. A Dívida Líquida da Companhia no
final do ano fechou em R$ 35,6 milhões negativos, reflexo da liquidação de empréstimos
contratados em anos anterior com a utilização de recursos próprios (R$ 60,4 milhões negativos
no final de 2016).
b) estrutura de capital: (em milhares de reais)
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 não houve aumento de capital
social. No exercício de 2015 houve um aumento no valor de R$ 100.
Em 31 de dezembro de 2017 o Capital Social é representado por 26.311.971 (vinte e seis
milhões, trezentas e onze mil, novecentas e setenta e uma) ações ordinárias, totalizando o
valor de R$ 234.322.
A estrutura de capital consolidado da Companhia apresentou as seguintes composições:




Em 31 de dezembro de 2017, 61,4% de capital próprio e 38,6% de capital de terceiros;
Em 31 de dezembro de 2016, 61,4% de capital próprio e 38,6% de capital de terceiros;
Em 31 de dezembro de 2015, 62,1% de capital próprio e 37,9% de capital de terceiros;
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(R$ milhares)
Passivo
Passivo Circulante
Passivo Não Circulante

2017
280.897
226.944
53.953

%
39,2%

2016
294.953
208.362
86.591

%
38,6%

2015
299.873
223.274
76.599

%
37,9%

Patrimônio Líquido

435.349

60,8%

468.852

61,4%

491.362

62,1%

Total do Passivo + Patrimônio Líquido

716.246

100,0%

763.805

100,0%

791.235

100,0%

De acordo com os dados apresentados, a Companhia apresenta níveis adequados de
alavancagem, seja considerando recursos de terceiros em geral (Passivo Circulante e Passivo
Não Circulante).
A seguir apresentamos a descrição das principais operações com terceiros da Companhia para
o exercício findo em 31 de dezembro de 2017:

Itens
Moeda nacional
FINEP (projetos de novos produtos)
EXIM (compra de matéria-prima para fins
de exportação)
FINAME (aquisição de máquinas e
equipamentos)
Moeda estrangeira
FINIMP (importação de máquinas e
equipamentos)

Vencimentos

Encargos

Outubro 2022
Dezembro
2018
Outubro 2024

4,00% a.a.
11,00% a
12,00% a.a.
3,00% a
10,00 % a.a.

Agosto 2018

4,16% a.a.

Circulante

Consolidado
Dez/2017
Não
circulante
Circulante

Dez/2016
Não
circulante

7.921

21.409

7.665

27.992

29.922

-

40.107

29.485

2.117
39.960

8.615
30.024

2.273
50.045

10.705
68.182

9.527
9.527
49.487

30.024

50.045

68.182

c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
Entendemos que mantidas as condições econômicas favoráveis e de recuperação do mercado,
acreditamos possuir liquidez e capacidade de geração de caixa operacional para fazer frente
aos compromissos financeiros assumidos de investimentos, despesas, obrigações e outros
valores a serem pagos nos próximos exercícios. Caso haja necessidade, acreditamos ter
capacidade de contratação de empréstimos para financiar nossos investimentos e aquisições,
sem afetar significativamente nossa estrutura de capital e o nível de endividamento.
d) fontes de financiamento para o capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes utilizados(em milhares de reais)
A principal fonte de recursos de nossa Companhia deriva do caixa gerado pelas operações,
complementada por linhas de crédito de fornecedores nacionais e internacionais com prazos
de pagamentos que variam de 7 a 60 dias para os nacionais e entre 60 e 120 dias para as
importações, através de linhas de cartas de crédito contratadas junto a instituições financeiras.
Nossas principais exigências de caixa são decorrentes das necessidades de capital de giro, de
investimentos em tecnologia da informação, desenvolvimento de produtos e em máquinas e
equipamentos, além de pagamento de empréstimos e financiamentos.
Financiamentos e empréstimos: estão substancialmente representados por financiamentos e
empréstimos concedidos pelo Banco do Brasil S.A., Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP) e Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e reúnem
características próprias. A Administração considera que as condições definidas nos contratos
de financiamento do BRDE e Banco do Brasil, entre partes dependentes, refletem as condições
para aqueles tipos de financiamentos.
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f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda: (em
milhares de reais).
O endividamento da Companhia está distribuído da seguinte forma:

(R$ milhares)
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Debêntures
Salários e férias a pagar
Provisões
Adiantamento de clientes
Impostos a recolher
Impostos diferidos
Comissões a pagar
Dividendos a pagar
Outras contas a pagar

(c)
(a)

(b)

(d)

2017
52.385
79.511
11.686
24.062
79.597
9.866
6.503
4
17.283
280.897

2016
46.573
118.227
15.120
24.627
60.466
12.950
5.877
4
11.109
294.953

2015
50.476
104.004
14.581
10.427
81.796
15.328
1.180
5.778
1.345
14.958
299.873

As movimentações no saldo destas contas no período em análise ocorreram devido aos
seguintes fatores:
(a)
Financiamentos e empréstimos: Em 2017 não houve captação de recursos, a variação
apresentada em financiamentos reflete apenas amortizações referente a contratações de
empréstimos de exercicios anteriores.
(b)
Adiantamento de clientes: O aumento desta rubrica se deve em decorrência ao
pagamento antecipado de clientes, principalmente do segmento de Movimentação de Granéis,
estes pagamentos antecipados correram em função de liberação de recursos financiados em
montante superior ao das entregas realizadas até 31 de dezembro de 2017.
(c)
Fornecedores: A variação se deve ao incremento das despesas com fretes,
empreiteiros, além do impacto resultante de reajustes nos preços das matérias primas.
(d)
Outras contas a pagar: A variação é representada pelo imcremento em provisões
relacionadas a multa contratual de clientes, reestruturação organizacional da empresa e acordo
referente a processo judicial.
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i.
Contratos de empréstimo e financiamento relevantes
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possuía dois contratos de empréstimos e
financiamentos relevantes, FINEP para projetos de novos produtos e o EXIM para compra de
matéria prima para fins de exportação. Abaixo segue quadro que demonstra os contratos de
empréstimos e financiamentos da Companhia.

Itens
Moeda nacional
FINEP (projetos de novos produtos)
EXIM (compra de matéria-prima para fins
de exportação)
FINAME (aquisição de máquinas e
equipamentos)
Moeda estrangeira
FINIMP (importação de máquinas e
equipamentos)

Vencimentos

Encargos

Outubro 2022
Dezembro
2018
Outubro 2024

4,00% a.a.
11,00% a
12,00% a.a.
3,00% a
10,00 % a.a.

Agosto 2018

4,16% a.a.

Circulante

Consolidado
Dez/2017
Não
circulante
Circulante

Dez/2016
Não
circulante

7.921

21.409

7.665

27.992

29.922

-

40.107

29.485

2.117
39.960

8.615
30.024

2.273
50.045

10.705
68.182

9.527
9.527
49.487

30.024

50.045

68.182

Debêntures e Bônus de Subscrição
Em novembro de 2014, a Companhia liquidou de forma antecipada o saldo em aberto relativo
às debêntures, no montante de R$42.640.
Ao subscritor de cada debênture foi conferido, como vantagem adicional, um bônus de
subscrição 2007 (“Bônus 2007”), totalizando no momento inicial 154.168 Bônus 2007, com
direito de subscrever uma quantia de ações ordinárias, mediante dação em pagamento de uma
debênture para cada bônus, à razão do valor nominal unitário de R$ 908,10 (novecentos e oito
reais e dez centavos) acrescidos do montante de juros capitalizados das debêntures, dividido
pelo preço de exercício atualizado. O preço de exercício é de R$ 0,3027 (valor expresso em
centavos de real) por ação, atualizado pela mesma forma de atualização do saldo devedor das
debêntures. Os Bônus 2007 são válidos até 15 de outubro de 2020. Em 31 de dezembro de
2017 permanecem em circulação 772 Bônus 2007.
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 18 de agosto de 2014 foi aprovada a
emissão privada de até 180.000 (cento e oitenta mil) novos bônus de subscrição (“Bônus
2014”), com série única, ao valor nominal unitário de R$ 613,00 (seiscentos e treze reais),
podendo o subscritor pagar a totalidade do preço de subscrição dos bônus por meio de dação
em pagamento, mediante a entrega dos Bônus 2007 de que for titular, obedecendo a relação
de um por um.
Cada Bônus 2014 conferirá a seu titular o direito de subscrever 23 (vinte e três) ações
ordinárias de emissão da Companhia, mediante o pagamento do preço de exercício de
R$38,66 (trinta e oito reais e sessenta e seis centavos) por ação, totalizando até 4.140.000
(quatro milhões, cento e quarenta mil) ações ordinárias.
Os Bônus 2014 são válidos desde sua data de emissão até 15 de junho de 2021, podendo ser
exercidos a qualquer tempo, a partir da data da homologação, até a data do vencimento dos
bônus, a exclusivo critério de seu titular. As ações ordinárias de emissão da Companhia
resultantes do exercício dos direitos conferidos pelos Bônus 2014 terão as mesmas
características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens estatutárias, atribuídos
atualmente e no futuro às ações ordinárias de emissão da Companhia hoje existentes. As
novas ações participarão de forma integral em eventual distribuição de dividendo e/ou juros
sobre capital próprio que vierem a ser aprovados pela Companhia.
Em 09 de outubro de 2014, houve a Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) onde se
homologou a emissão de 180.000 (cento e oitenta mil) Bônus de Subscrição 2014. Os Bônus
2014 podem ser negociados pelos seus detentores no mercado secundário da
BM&FBOVESPA a partir de 10 de outubro de 2014. Nesta mesma Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”) também foram extintos 107.621 Bônus 2007 recebidos pela Companhia
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como dação em pagamento do preço de subscrição de quantidade equivalente dos Bônus
2014.
O montante de R$44.368, recebido pela Companhia como prêmio na emissão de 72.739 Bônus
2014, foi registrado como reserva de capital no patrimônio líquido. Este montante representa
um prêmio equivalente a R$613,00 (seiscentos e treze reais) por bônus.
Considerando os “Termos e Condições Gerais da Emissão dos Bônus de Subscrição pela
Kepler Weber S.A. 2014”, incluído como Anexo I à ata da Assembleia Geral Extraordinária de
18 de agosto de 2014, a Companhia classificou os mesmos como instrumentos de patrimônio.
Desta forma, os recursos a serem recebidos quando do exercício dos Bônus 2014, serão
registrados em contrapartida do patrimônio líquido no momento da subscrição das respectivas
ações pelos detentores dos Bônus 2014.
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 não houve aumento de capital
relativo ao exercício de Bônus 2014 ou Bônus 2007.
ii.
Outras relações de longo prazo com instituições financeiras
Não se aplica a Companhia.
iii.
Grau de subordinação entre dívidas
A ordem de Liquidação do Passivo adotada pela Companhia segue as definições dos artigos 6º
e 7º da Lei 10.214/01 e artigos 83, 193 e 194 da Lei 11.101/05.
Segue abaixo ordem de preferência de Liquidação:
 Obrigações sociais e trabalhistas;
 Impostos a recolher;
 Arrendamento mercantil;
 Debêntures (possuem garantia flutuante);
 Demais empréstimos e financiamentos;
 Fornecedores;
 Outros Passivos;
 Dividendos e juros sobre capital próprio.
Entretanto conforme disposto no artigo 6º e 7º da lei 10.214/01 os bens e direitos oferecidos
em garantia são impenhoráveis, não podendo ser objeto de arresto, sequestro, busca e
apreensão ou qualquer outro ato de constrição judicial.

PÁGINA: 96 de 263

Formulário de Referência - 2018 - KEPLER WEBER S.A.

Versão : 7

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação
de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário,
bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições
Limites de endividamento e contratação de novas dívidas
O limite para a contratação, pela Diretoria, de empréstimos e financiamentos, incluindo a
concessão de qualquer garantia real ou fidejussória, é no valor agregado igual ou inferior a
R$50 milhões, ou para contratos de qualquer natureza que impliquem, por meio de uma
operação isolada em obrigações, no valor agregado igual ou superior a R$ 75 milhões.
Acima destes valores, é necessária a aprovação do Conselho de Administração, conforme
definido no Estatuto Social Consolidado, na letra “j” do artigo 11, e ainda a necessidade de
reunião prévia de acionistas, e a aprovação com o voto favorável de no mínimo 2/3 (dois
terços) das Ações, conforme prevê o acordo de acionistas datado de 14 de maio de 2015 em
sua cláusula 2.2, letra j.
Distribuição de dividendos
Sobre o resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, a
Companhia calculou os dividendos mínimos obrigatórios, conforme segue:

(R$ milhares)
Resultado do período
(-) Reserva legal
(+) Realização de reserva de reavaliação
(+) Realização de ajustes de avaliação
(-) Reserva de incentivo fiscal reflexa
Lucro ajustado para cálculo de dividendo
Dividendo mínimo obrigatório
(-) Juros sobre o capital próprio pagos
(+) Imposto de renda retido na fonte
Dividendos mínimos complementares

2017
(34.257)
1.252
3.965
(29.040)
-

2016
(22.124)
(7)
2.172
(19.959)
-

2015
6.237
(312)
25
2.217
(2.788)
5.380
1.345
1.345

Emissão de novos valores mobiliários
Conforme estabelecido pelo parágrafo 1º do artigo 5º do Estatuto Social a Companhia
mediante deliberação do Conselho de Administração está autorizada a aumentar,
independentemente de reforma estatutária o valor do capital social até o limite de
1.800.000.000 (um bilhão e oitocentos milhões) mediante emissão de ações. O capital
autorizado deverá sempre manter um número de ações suficientes para o exercício dos bônus
de subscrição emitidos nas Assembleias Gerais Extraordinárias de 28 de setembro de 2007 e
18 de agosto de 2014.
Alienação de controle societário
Conforme estabelecido pelo artigo 29 do Estatuto Social Consolidado, em caso de alienação de
controle, deverá ser contratada sob a condição suspensiva ou resolutiva de que o adquirente
se obrigue a concretizar, no prazo de até 90 dias da data de formalização da transferência das
ações representativas do controle, uma oferta pública de aquisição de todas as ações emitidas
pela Companhia (“tag along”), por preço igual ao valor pago por ação integrante do bloco de
controle, e nas mesmas condições de pagamento, de modo a assegurar a todos os demais
acionistas da Companhia tratamento igualitário àquele dado ao alienante.
Ainda em consonância com o parágrafo 2º do artigo 29, será também exigida a oferta pública
quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou
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direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações emitidos pela Companhia, que
venha a resultar na alienação de ações que assegurem o poder de controle da Companhia.
g) Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados
A Companhia possuía em 31 de dezembro de 2017 financiamentos contratados com liberações
futuras, conforme descrito abaixo:

Itens
Moeda nacional
FINEP (projetos de novos produtos)
EXIM (compra de matéria-prima para fins
de exportação)
FINAME (aquisição de máquinas e
equipamentos)
Moeda estrangeira
FINIMP (importação de máquinas e
equipamentos)

Vencimentos

Encargos

Outubro 2022
Dezembro
2018
Outubro 2024

4,00% a.a.
11,00% a
12,00% a.a.
3,00% a
10,00 % a.a.

Agosto 2018

4,16% a.a.

Circulante

Consolidado
Dez/2017
Não
circulante
Circulante

Dez/2016
Não
circulante

7.921

21.409

7.665

27.992

29.922

-

40.107

29.485

2.117
39.960

8.615
30.024

2.273
50.045

10.705
68.182

9.527
9.527
49.487

30.024

50.045

68.182
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h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras(em milhares de
reais)
O Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, representados no quadro
abaixo apresentam informações financeiras selecionadas da Companhia com destaque para as
rubricas de maior relevância na visão dos Administradores da Companhia, para os períodos
findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015. A Administração da Companhia entende que
as rubricas patrimoniais com representatividade superior a 5% do total do Ativo e Passivo e as
rubricas de resultado com representatividade superior a 5% da Receita Líquida, que tiveram
variação representativa no período devam ser objeto de comentários.

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Análise
Análise
Horizontal Horizontal
2017 x
2016 x
2016
2015

2017

Análise
Vertical
2017

2016

Análise
Vertical
2016

2015

Análise
Vertical
2015

304.324
14.424
79.887
7.332
52.769
78.131
62.381
690
372
196
8.142
411.922
13.439
260
3.930
111.862
4
14.188
220.809
47.430
716.246

42,49%
2,01%
11,15%
1,02%
7,37%
10,91%
8,71%
0,10%
0,05%
0,03%
1,14%
57,51%
1,88%
0,04%
0,55%
15,62%
0,00%
1,98%
30,83%
6,62%
100,00%

315.828
21.790
100.989
11.142
66.154
65.100
43.164
578
1.063
187
5.661
447.977
44.677
539
4.099
106.627
4
14.465
228.669
48.897
763.805

41,35%
2,85%
13,22%
1,46%
8,66%
8,52%
5,65%
0,08%
0,14%
0,02%
0,74%
58,65%
5,85%
0,07%
0,54%
13,96%
0,00%
1,89%
29,94%
6,40%
100,00%

363.849
9.511
70.939
123.614
110.495
38.240
587
1.055
9.408
427.386
29.216
935
2.999
89.535
4
14.750
244.447
45.500
791.235

45,98%
1,20%
0,00%
8,97%
15,62%
13,96%
4,83%
0,07%
0,13%
0,00%
1,19%
54,02%
3,69%
0,12%
0,38%
11,32%
0,00%
1,86%
30,89%
5,75%
100,00%

-3,64%
-33,80%
-20,90%
-34,19%
-20,23%
20,02%
44,52%
19,38%
-65,00%
4,81%
43,83%
-8,05%
-69,92%
-51,76%
-4,12%
4,91%
0,00%
-1,91%
-3,44%
-3,00%
-6,23%

2,76%
-33,80%
-15,66%
-30,14%
-14,90%
28,05%
54,16%
25,00%
-64,29%
50,00%
54,05%
-1,94%
-67,86%
-42,86%
1,85%
11,89%
n/a
4,76%
2,97%
3,44%
-3,47%

226.944
52.385
49.487
11.686
79.597
4.182
6.503
-

208.362
46.573
50.045
15.120
60.466
4.839
5.877
4
14.537
10.901
86.591
68.182
10.090

27,29%
5,52%
5,94%
1,79%
7,16%
0,57%
0,00%
0,70%
0,00%
0,00%
0,00%
1,72%
1,29%
11,32%
8,07%
1,19%

223.274
50.476
48.674
14.581
81.796
5.249

4
6.844
16.256
53.953
30.024
17.218

31,70%
6,20%
5,87%
1,38%
9,43%
0,50%
0,00%
0,77%
0,00%
0,00%
0,00%
0,81%
1,93%
7,51%
3,56%
2,04%

5.778
465
1.345
1.321
13.589
76.599
55.330
9.106

28,23%
5,98%
5,77%
1,73%
9,69%
0,62%
0,00%
0,68%
0,00%
0,06%
0,16%
0,16%
1,61%
9,66%
6,55%
1,08%

8,92%
12,48%
-1,11%
0,00%
31,64%
-13,58%
#DIV/0!
0,00%
#DIV/0!
0,00%
0,00%
-52,92%
49,12%
-37,69%
-55,96%
70,64%

16,14%
12,32%
-1,18%
n/a
31,70%
-12,28%
#DIV/0!
n/a
#DIV/0!
n/a
n/a
-52,91%
49,61%
-33,61%
-55,89%
71,43%

6.581
130
435.349
234.322
51.231
43.889
683
105.224
716.246

0,00%
0,78%
0,02%
60,79%
27,75%
6,07%
5,20%
0,08%
12,46%
100,00%

8.111
208
468.852
234.322
50.477
1.935
47.854
134.264
763.805

0,00%
0,96%
0,02%
61,39%
27,75%
5,98%
0,23%
5,67%
15,90%
100,00%

1.180
10.079
904
491.362
234.322
49.518
1.928
50.026
155.568
791.235

0,14%
1,19%
0,11%
62,11%
27,75%
5,86%
0,23%
5,92%
18,42%
100,00%

n/a
-18,86%
-37,50%
-7,15%
0,00%
1,49%
2168,17%
-98,57%
-21,63%
-6,23%

n/a
-18,75%
0,00%
-0,98%
0,00%
1,51%
2160,87%
-98,59%
-21,64%
0,00%

(Em milhares de reais, exceto porcentagens)
ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras retidas
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Adiantamentos a fornecedores
Instrumentos financeiros derivativos
Outros créditos
Não Circulante
Títulos e valores mobiliários
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Impostos diferidos
Investimentos
Propriedade para investimentos
Imobilizado
Intangível
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Salários e férias a pagar
Adiantamento de clientes
Impostos a recolher
Imposto de renda e contribuição social a recolher
Comissões a pagar
Debêntures
Instrumentos financeiros derivativos
Dividendos a pagar
Provisão para garantias
Outras contas a pagar
Não Circulante
Financiamentos e empréstimos
Provisões
Impostos diferidos
Impostos a recolher
Outras contas a pagar
Patrimônio Líquido
Capital social
Reservas de capital
Ajuste de avaliação patrimonial
Reservas de reavaliação
Reserva de lucros
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
CONSOLIDADO - ACUMULADO

2017

Análise
Vertical
2017

2016

Análise
Vertical
2016

2015

Análise
Vertical
2015

Análise
Horizontal
2017 vs
2016

Análise
Horizontal
2016 vs
2015

(Em milhares de reais, exceto porcentagens)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
Despesas com vendas
Gerais e administrativas
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais
LUCRO OPERACIONAL
Despesas financeiras
Receitas financeiras
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

578.375

100,00%

475.298

100,00%

705.979

100,00%

-17,82%

-32,68%

(529.947)

-91,63%

(442.594)

-93,12%

(615.182)

-87,14%

-16,48%

-28,05%

90.797

12,86%

-32,47%

-63,98%

(40.857)
(53.552)
22.496
(15.178)

-5,79%
-7,59%
3,19%
-2,15%

0,71%
18,05%
14,03%
-46,49%

-11,57%
-7,31%
-18,54%
-8,40%

0,52%

23,44%

-1412,49%

-4,58%
3,28%

8,53%
43,78%

-34,85%
34,20%

48.428
(35.873)
(42.047)
16.071
(25.983)

8,37%

32.704

6,88%

-6,20%
-7,27%
2,78%
-4,49%

(36.129)
(49.638)
18.325
(13.903)

-7,60%
-10,44%
3,86%
-2,93%

(39.404)

-6,81%

(48.641)

-10,23%

3.706

(19.407)
21.611

-3,36%
3,74%

(21.063)
31.073

-4,43%
6,54%

(32.332)
23.155

(37.200)

-6,43%

(38.631)

-8,13%

(5.471)

-0,77%

3,85%

606,10%

(2.342)
5.285

-0,40%
0,91%

(1.765)
18.272

-0,37%
3,84%

(1.062)
12.770

-0,15%
1,81%

-24,64%
245,73%

66,20%
43,09%

2.943

0,51%

16.507

3,47%

11.708

1,66%

460,89%

40,99%

(34.257)
19.476

-5,92%

(22.124)
19.476

-4,65%

19.476
6.237

0,88%

-35,42%

-454,72%

Descrição das principais contas Patrimoniais
Ativo Total:
No exercício de 2017 a Companhia apresentou uma redução de R$ 47,6 milhões, o que
representa 6,2% do seu Ativo Total em comparação a 2016. Esta variação é decorrente
principalmente da redução nas rubricas de caixa e equivalente de caixa, títulos e valores
mobiliários, aplicações financeiras retidas e contas a receber de clientes. Estes impactos foram
compensados pelo aumento dos estoques, impostos a recuperar e outros créditos.

Disponibilidades e Títulos e Valores Mobiliários:
Em 31 de dezembro de 2017, as disponibilidades que incluem Caixa e Equivalentes de Caixa e
Títulos e Valores Mobiliários, apresentaram redução de 35,6% em relação ao ano de 2016 (R$
115,1 milhões contra R$ 178,6 milhões em dezembro de 2016) em decorrência ao aumento
dos estoques e liquidação de empréstimos.

Contas a Receber de Clientes:
Em 31 de dezembro de 2017, o contas a receber apresentou uma redução de 20,2% em
relação ao ano de 2016 (R$ 52,8 milhões em 2017 e R$ 66,2 em 2016), reflexo do ciclo
financeiro que em 2016 era de 50 dias e em 2017 baixou para 33 dias.
A posição do contas a receber de 2016 em relação a 2015, apresenta uma redução de 46%.

Estoques:
Os estoques da Companhia no ano de 2017 totalizaram em R$ 78,1 milhões, 20% superior em
comparação a 2016 (R$ 65,1 milhões), reflexo da estratégia da Companhia para atendimento
da sua carteira de pedidos do ano de 2018 e do aumento de preço do aço. Na analise
horizontal do ano de 2016 em relação ao ano de 2015, os estoques sofreram uma redução de
41%, em função da aplicação do Lean Manufacturing e ao nível de atividades da Companhia.

Passivo Circulante e Passivo Não Circulante:
No exercício de 2017 a Companhia apresentou uma redução de R$ 14,1 milhões, o que
representa 4,8% do seu Passivo Total em comparação a 2016, reflexo da liquidação de
empréstimos contratados em anos anteriores e aumento dos adiantamentos de clientes.
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Fornecedores:
A carteira de fornecedores aumentou 12,5% no exercício de 2017 em comparação a 2016, em
decorrência ao aumento no volume de aquisições de materia prima que também sofreram
reajuste nos seus preços.

Patrimônio Líquido:
No exercício de 2017 o Patrimônio Liquido da Companhia apresentou uma redução de R$ 32,5
milhões, impacto da absorção do prejuízo liquido de R$ 34,3 milhões, pelo grupo das reservas
de lucros.

Descrição das principais contas da Demonstração do Resultado do Exercício
Receita Líquida de vendas do exercício de 2017:
Apesar do forte aumento da produção agrícola e do alto nível de estoque de grãos armazenado
aguardando uma elevação do preço das commodities, o mercado de armazenagem não
apresenta crescimento em linha com as reais necessidades do mercado.
A retração do mercado brasileiro de armazenagem que se iniciou no último trimestre 2014,
atingiu o ponto baixo no 1º trimestre de 2017. A partir do segundo trimestre de 2017, o mercado
respondeu a falta de recurso realizando investimentos em equipamentos com recursos
próprios, apresentando sinais de retomada, tanto em volume de orçamentos, quanto em
entrada de novos pedidos que se transformaram em Receita Líquida para a Companhia.
Atualmente, cerca de 60% da carteira de virada de pedidos da Companhia é oriunda de
investimentos de capital próprio, o que faz com que a negociação de preço ocorra de forma
mais acirrada reduzindo as margens nos negócios fechados.
A Receita Líquida em 2017 (R$ 578,4 milhões) comparada com o ano anterior (R$ 475,3
milhões em 2016), foi superior em 21,7%. Quando comparados o último trimestre do ano, foi
superior em 16% (R$ 174,3 milhões no 4T17 vs R$ 150,3 milhões no 4T16).
No mercado interno, a Receita Líquida proveniente das soluções Kepler Weber de
armazenagem agrícola apresentou um aumento de 36,4% (R$ 400,1 milhões em 2017 vs R$
293,3 milhões em 2016) no acumulado do ano. No quarto trimestre apresentou aumento de
27,6% em relação ao ano anterior.
Já a Receita Líquida das exportações em 2017 ficou 17,8% abaixo do realizado em 2016,
registrando R$ 88,4 milhões contra R$ 107,6 milhões em 2016. No quarto trimestre apresentou
uma redução de 16,8% em relação ao 4T16. Essa retração é reflexo de uma decisão de
centralizar os esforços comerciais de exportação na América Latina.
A Receita Líquida da linha de Peças e Serviços tem se mostrado resiliente à crise, tanto no
4T17, quanto no acumulado do ano, e apresentou um crescimento no último trimestre do ano
de 34,3% em relação ao mesmo período do ano anterior e, no acumulado do ano, um
acréscimo de 25,8%. Este segmento tem apresentado uma constante evolução trimestre após
trimestre, tornando-se um importante contribuidor na agenda de crescimento da empresa.
Já a Receita Líquida de Movimentação de Granéis Sólidos, apresentou um crescimento em
2017 de 15,6% (R$ 42,4 milhões em 2017 vs R$ 36,7 milhões em 2016). Em comparação do
4T17 vs 4T16, os valores estão em linha. Este segmento, inserido no setor de infraestrutura,
cuja ciclicidade e sazonalidade diferem daquelas da armazenagem, não sofreu nos últimos dois
anos a forte retração observada em armazenagem. A volta da confiança na economia deverá
impulsionar ainda mais este segmento.

Receita Líquida de vendas do exercício de 2016:
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O ano de 2016 foi marcado por uma série de fatores negativos para a atividade da empresa. O
efeito do ano cheio da crise econômica, a forte contração dos créditos federais disponíveis para
investimentos em armazenagem e a seca que afetou, significativamente, o Centro Oeste na
safrinha de 2016. Neste contexto adverso, os clientes do segmento de armazenagem
represaram seus investimentos no mercado interno, refletindo no nível de pedidos, que ficou
aquém das necessidades, gerando uma forte necessidade adicional de armazenagem para o
ano de 2017, principalmente, pelos altos níveis de estoques de passagem e pela projeção da
safra recorde, divulgada pela CONAB.
Dado o cenário acima, a Receita Líquida do ano de 2016 comparada com o mesmo período do
ano anterior, registrou uma redução de 32,7% (R$ 475,3 milhões em 2016 vs R$ 706,0 milhões
em 2015). Na comparação entre trimestres, a desaceleração se manteve em relação ao
mesmo período do ano anterior (R$ 150,3 milhões no 4T16 vs R$ 223,8 milhões no 4T15).
No mercado interno, a Receita Líquida proveniente das soluções Kepler Weber de
armazenagem agrícola apresentou uma redução de 37,2% (R$ 293,3 milhões em 2016 vs R$
467,5 milhões em 2015). Quando comparados os trimestres, a redução da receita neste
segmento foi de 36,4%. O mercado de Armazenagem foi o mais impactado com a realidade
econômica e fiscal do país, registrando um recuo significativo em vendas (entrada de novos
pedidos) e, consequentemente, de receita (faturamento).
Já a Receita Líquida das exportações aumentou em 2016, 12,9%, registrando R$ 107,6
milhões, contra R$ 95,3 milhões em 2015. No quarto trimestre, a Receita Líquida de 2016 ficou
abaixo do registrado no ano anterior, 23,0% menor em relação ao 4T15. No entanto, olhando
para o ano inteiro, o resultado obtido foi fruto da contínua estratégia para criar novas frentes no
continente africano e reforçar a presença da Kepler Weber na América Latina e no Leste
Europeu, aliado ao momento favorável do câmbio.
A linha de Peças e Serviços tem se mostrado uma forma de diversificação e mitigação da
queda da receita em novas unidades de armazenagem. Em 2016, apresentou um acréscimo de
Receita Líquida de 6,3% em relação ao ano passado (R$ 37,7 milhões em 2016 vs R$ 35,5
milhões em 2015). No último trimestre do ano, diminuiu 16,1% em relação ao mesmo período
de 2015.
Já a Receita Líquida de Movimentação de Granéis Sólidos, apresentou uma queda de 66,0%,
R$ 36,7 milhões no ano de 2016 em comparação aos R$ 107,8 milhões apresentados em
2015. O mesmo resultado ocorreu quando comparado os trimestres isolados, uma redução de
39,6%. A performance do segmento de Movimentação de Granéis Sólidos, muitas vezes
acíclica, se dá por estar inserida no setor de infraestrutura/logística brasileira, em sua grande
maioria, financiado pela iniciativa privada. A volta da confiança na economia deverá impactar
positivamente este segmento em 2017.

Custo dos produtos vendidos do exercício de 2017:
O CPV somou R$ 167,4 milhões no 4T17, correspondendo a 96% da Receita Líquida da
Companhia, inferior em 4,5 p.p. ao registrado no mesmo período do ano anterior. No
acumulado do ano, percebe-se que o CPV em relação a Receita Líquida está em linha em
comparação ao acumulado do ano anterior. O CPV em 2017 foi impactado por preços mais
competitivos que diminuíram a margem nos pedidos processados e pelo impacto do ano cheio
dos aumentos do preço do aço registrados no final de 2016.
Custo dos produtos vendidos do exercício de 2016:
O CPV somou R$ 442,6 milhões em 2016, correspondendo a 93,1% da Receita Líquida da
Companhia, contra R$ 615,2 milhões em 2015 (87,1% da Receita Líquida), apresentando um
acréscimo de 6,0 p.p. em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa elevação é devida a
pressão sobre preços de venda, a um volume menor, a não desoneração da folha de
pagamento e a fatores não recorrentes. Esses fatores são ligados a garantias complementares
(R$ 23,2 milhões), cujos desembolsos serão realizados ao longo de 2017. A provisão para
pagamento de tais garantias foi contabilizada no último trimestre de 2016. Se retirarmos os
efeitos não recorrentes o CPV/RL estaria em linha com o do ano anterior.
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Lucro bruto do exercício de 2017:
O Lucro Bruto da Kepler Weber no 4T17 totalizou R$ 7,0 milhões (margem 4,0% no 4T17 vs 0,5% no 4T16). No acumulado do ano, o Lucro Bruto está superior em 48,1% (R$ 48,5 milhões,
margem 8,4%), em relação ao ano anterior 2016 (R$ 32,7 milhões, margem 6,9%). Essa
melhora do Lucro Bruto se deve, em parte, ao aumento de volume que compensou
parcialmente a redução dos preços e aos resultados colhidos em redução de custos, oriundos
da simplificação dos processos ao longo da cadeia do pedido e da montagem.
Lucro bruto do exercício de 2016:
O Lucro Bruto da Kepler Weber no ano de 2016 totalizou R$ 32,7 milhões (margem 6,9%),
valor 64,0% inferior aos R$ 90,8 milhões (margem 12,9%) obtidos no ano anterior. No último
trimestre do ano, registrou um leve prejuízo bruto oriundo dos fatores não recorrentes
mencionados acima.

Despesas com vendas do exercício de 2017:
As despesas com vendas no quarto trimestre de 2017 ficaram 12,4% inferiores em relação ao
mesmo período de 2016, totalizando R$ 9,6 milhões, em relação à Receita Líquida houve uma
redução de 1,8 p.p. em razão do aumento da atividade no mercado de Armazenagem de
Grãos. Em 2017, a relação entre despesas com vendas à Receita Líquida se manteve
negativa, uma redução de 1,4 p.p..
Despesas com vendas do exercício de 2016:
As despesas com vendas no ano ficaram, em valores absolutos, 11,6% inferiores às de 2015,
totalizando R$ 36,1 milhões, principalmente, em razão da queda da atividade no mercado de
Armazenagem de Grãos. Em relação à Receita Líquida houve um aumento de 1,8 p.p. no
acumulado do ano.

Despesas gerais e administrativas do exercício 2017:
As despesas gerais e administrativas apresentaram uma redução de 44,5% no quarto trimestre
de 2017 quando comparadas com o 4T16, em relação a Receita Líquida reduziram 5,3 p.p..
Em 2017, a redução dessas despesas foi de 15,3% em valor absoluto e de 3,2 p.p. em relação
à Receita Líquida. Essas reduções são resultados dos esforços da Companhia em realizar as
readequações necessárias para se tornar mais eficiente em um mercado adverso.
Despesas gerais e administrativas do exercício 2016:
As despesas gerais e administrativas apresentaram uma redução de 7,3% em 2016, fruto das
readequações realizadas na Companhia, continuação do programa de reduções iniciado em
2015. Porém, em relação à Receita Líquida, essas despesas tiveram um aumento de 2,9 p.p.

Outras Receitas Operacionais:
Em 2017 as Outras Receitas Operacionais representaram 2,8% (16,1 milhões) sobre a receita
líquida, do ano de 2016, 3,9%, (R$ 18,3 milhões), enquanto em 2015 foi de 3,2% (R$ 22,5
milhões), conforme demonstrado no quadro abaixo consolidado:
Consolidado
Aluguel de propriedades para investimento
Subvenções governamentais (nota 32)
Ganho na venda de ativo imobilizado
Recuperação de despesas diversas
Êxito em processos diversos
Outras

2017
187
12.534
2.417
460
473
16.071

2016
188
12.720
61
3.243
2075
38
18.325

2015
203
19.221
274
644
2154
22.496
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Outras Despesas Operacionais:
As Outras Despesas Operacionais em 2017 representaram R$ 26 milhões, aumento de 86,9%
em relação a 2016 onde as outras despesas operacionais foram de R$ 13,9 milhões, R$ 15,2
milhões em 2015, conforme quadro a seguir:
Consolidado
Provisão para obsolescência e perdas de estoque
Contingências cíveis, trabalhistas e previdenciárias
Condenações diversas
Franquias de seguro
PIS/COFINS sobre outras receitas
Multas contratuais
Perda na venda do ativo imobilizado
Perdas no recebimento de crédito de clientes
Pensões vitalícias
Outras

2017
(2.565)
(7.128)
(9.407)
(1.394)
938
(656)
(3.237)
(47)
(2.487)
(25.983)

2016
(1.221)
(984)
(4.126)
(1.179)
(2.604)
(398)
(1.183)
(700)
(1.508)
(13.903)

2015
(3.031)
(1.441)
(2.811)
(1.123)
(1.400)
(1.040)
(1.094)
(1.903)
(1.335)
(15.178)

Receitas Financeiras exercício 2017:
As receitas financeiras totalizaram R$ 3,7 milhões no 4T17, 56,6% inferiores ao montante
gerado no mesmo período do ano anterior (R$ 8,5 milhões) em razão de menor disponibilidade
durante o trimestre. No acumulado do ano as receitas financeiras estão 30,5% inferiores em
relação a 2016 devido a amortização de dívidas da Companhia.
Receitas Financeiras exercício 2016:
As receitas financeiras totalizaram R$ 31,1 milhões em 2016, 34,2% superior ao montante
gerado no ano anterior, quando foram de R$ 23,2 milhões. No 4T16, houve variação positiva
de 63,6% (R$ 8,5 milhões no 4T16 vs R$ 5,2 milhões no 4T15), reflexo da maior
disponibilidade de caixa no período.
Despesas Financeiras exercício 2017:
As despesas financeiras do quarto trimestre de 2017 totalizaram R$ 5,0 milhões, 15,8%
inferiores ao montante gerado no 4T16, quando foram de R$ 6,0 milhões. Em 2017, as
despesas financeiras acumuladas estão 7,9% inferiores quando comparadas à 2016, devido ao
efeito de variações monetárias passivas e amortização de dívidas.
Despesas Financeiras exercício 2016:
As despesas financeiras do ano de 2016 totalizaram R$ 21,1 milhões, 34,9% inferior ao
montante gerado em 2015, quando foram de R$ 32,3 milhões, devido a queda das despesas
bancárias (taxa flat sobre liberação de financiamentos). No 4T16, a variação foi positiva de
24,7% (R$ 5,9 milhões no 4T16 vs R$ 4,7 milhões no 4T15). Este aumento em relação ao
trimestre anterior é oriundo da reversão passiva da taxa cambial.
As políticas de proteção cambial definida pela Companhia visa eliminar a exposição das
margens comerciais em operações de comércio exterior neutralizando a volatilidade das
divisas frente ao Real, não existindo nenhuma operação com derivativos exóticos.

PÁGINA: 104 de 263

Formulário de Referência - 2018 - KEPLER WEBER S.A.

Versão : 7

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício de 2017:
O Prejuízo Líquido, tanto do 4T17 quanto o do ano de 2017, são reflexo de um mercado de
armazenagem que ainda não voltou aos níveis ideais, pressionado por forças deflacionárias
nos preços de venda no mercado interno e a valorização mundial dos preços do aço (principal
matéria prima). Adicionalmente, o quarto trimestre deste ano foi fortemente prejudicado por
fatores não recorrentes que, se somados aos 9 meses anteriores chega a importância de R$
34,0 milhões, sendo 16% impactado na rubrica do CPV (produtos em garantia, empreiteiros e
pedidos interno complementares) e 84% nas Despesas Operacionias (assessoria e
contingências jurídicas, indenizações e provisões rescisórias e multas contratuais).
Lucro líquido (prejuízo) do exercício de 2016:
Lucro Líquido do ano foi impactado pelo retorno da sazonalidade da demanda e, também, pelo
baixo nível de atividade gerada no período, amplamente represado devido a crise econômica,
agravado pela falta de recursos federais aos clientes da Kepler Weber e alguns fatores não
recorrentes.
Lucro líquido (prejuízo) do exercício de 2015:
O Lucro Líquido de 2015 foi impactado pelo descasamento entre o nível de estrutura da
Companhia e o volume efetivo de Receita Líquida gerada no período, amplamente represado
pela crescente morosidade na liberação dos créditos federais aos clientes da Kepler Weber e,
parcialmente, em função da implementação do novo sistema ERP.
No quarto trimestre, a empresa apresentou lucro de R$ 13,2 milhões devido aos ajustes
efetuados, adequando a estrutura ao nível de atividade e, consequente, melhora dos principais
indicadores.
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10.2. Os diretores devem comentar
a) Resultados das operações do emissor, em especial:
i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita
A receita bruta de vendas da Companhia advém principalmente da comercialização de
sistemas de armazenagens – como silos, secadores, transportadores e máquinas de limpeza.
ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
Durante o exercício três fatores contribuíram para o resultado alcançado pela Companhia:
a) Provisões, condenação e acordos em processos cíveis, trabalhistas e tributários;
b) Provisões, despesas rescisórias com reestruturação organizacional; e
c) Provisões, despesas com multas contratuais de clientes.
b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio,
inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços.
A receita líquida consolidada da Kepler Weber para o exercício de 2017, relativa ao mercado
doméstico, montou em R$ 489,9 milhões (R$ 367,7 milhões em 2016 e R$ 610,7 milhões em
2015), bem como a receita líquida por quilograma do mercado doméstico de R$ 9,36 em 2017,
R$ R$ 9,7 em 2016 e R$ 9,24 em 2015.
Em 2017, a Companhia teve um aumento no volume de peso embarcado de 226,4% passando
de 48.995 toneladas em 2016 para 61.810 toneladas em 2017.
O preço líquido por quilograma de equipamento embarcado em 2017 foi de R$ 9,36, enquanto
em 2016 foi de R$ 9,7, havendo uma redução de 5% no preço do quilograma embarcado em
2016.
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c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, câmbio
e taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor, quando
relevante.
O Lucro Bruto da Companhia em 2017 totalizou R$ 48,4 milhões, aumento de 48%, resultado
do crescimento expressivo de volumes: produção (41%) e embarques (26%).
O Lucro Bruto em 2016 da Companhia totalizou R$ 32,7 milhões, valor 64% inferior ao ano
anterior. O Lucro Bruto da Kepler Weber em 2015 foi de R$ 90,8 milhões.
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras
10.3. Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham
causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor
e em seus resultados:
a. Introdução ou alienação de segmento operacional
Não se aplica.
b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Não se aplica.
c. eventos ou operações não usuais
Não se aplica.
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10.4. Os diretores devem comentar
a. mudanças significativas nas práticas contábeis
As normas e interpretações emitidas, mas ainda não vigentes, até a data de emissão das
demonstrações financeiras da Companhia são divulgadas abaixo. A Companhia pretende
adotar essas normas, se for o caso, quando elas entrarem em vigor.
Alterações à IFRS 2 Classificação e mensuração de transações com pagamentos baseados
em ações (Vigência a partir de 01/01/2018):
O IASB emitiu alterações à IFRS 2 Pagamentos baseados em ações, que abordam três áreas
principais: os efeitos das condições de aquisição de direitos sobre a mensuração de uma
transação de pagamento baseada em ações liquidada em dinheiro; a classificação de uma
transação de pagamento baseada em ações com características de liquidação pelo valor
líquido para obrigações relacionadas a impostos retidos na fonte; e o tratamento contábil
quando uma modificação nos termos e condições de uma transação de pagamento baseada
em ações altera sua classificação de liquidação em dinheiro para liquidação com ações.
Na adoção, as entidades são obrigadas a adotar as alterações sem atualizar períodos
anteriores, mas a adoção retrospectiva é permitida se aplicada para as três alterações e os
outros critérios forem atendidos. As alterações estão em vigor para períodos anuais iniciados
em 1º de janeiro de 2018, sendo permitida a adoção antecipada. A Companhia entende que as
alterações não produzirão impactos significativos em suas demonstrações financeiras.
IFRS 9 Instrumentos Financeiros (Vigência a partir de 01/01/2018)
Em julho de 2014, o IASB emitiu a versão final da IFRS 9 Instrumentos Financeiros (CPC 48 –
Instrumentos Financeiros), que substitui a IAS 39 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento
e Mensuração e todas as versões anteriores da IFRS 9. A IFRS 9 reúne os três aspectos do
projeto de contabilização de instrumentos financeiros: classificação e mensuração, redução ao
valor recuperável do ativo e contabilização de hedge. A IFRS 9 está em vigor para períodos
anuais com início a partir de 1º de janeiro de 2018, sendo permitida sua aplicação antecipada.
Com exceção da contabilidade de hedge, faz-se necessária a aplicação retrospectiva, contudo,
o fornecimento de informações comparativas não é obrigatório.
A Companhia planeja adotar a nova norma na data efetiva requerida e não fará reapresentação
de informações comparativas.
Em 2017, a Companhia realizou uma avaliação do impacto dos três aspectos da IFRS 9. Essa
avaliação toma por base informações atualmente disponíveis e pode estar sujeita a mudanças
decorrentes de informações razoáveis e passíveis de sustentação que estão sendo
disponibilizadas à Companhia em 2018, quando então passará a adotar a IFRS 9. Em geral, a
Companhia não prevê nenhum impacto significativo na adoção desta norma.
IFRS 15 Receitas de contratos com clientes (Vigência a partir de 01/01/2018)
A IFRS 15 (CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente) foi emitida em maio de 2014, alterada
em abril de 2016 e estabelece um modelo de cinco etapas para contabilização das receitas
decorrentes de contratos com clientes. De acordo com a IFRS 15, a receita é reconhecida por
um valor que reflete a contrapartida a que uma entidade espera ter direito em troca de
transferência de bens ou serviços para um cliente. A nova norma para receita substituirá todos
os requisitos atuais de reconhecimento de receita de acordo com as IFRS.
A aplicação retrospectiva completa ou a aplicação retrospectiva modificada será exigida para
períodos anuais com início a partir de 1º de janeiro de 2018. A Companhia planeja adotar a
nova norma na data de vigência requerida com base no método retrospectivo modificado. A
Companhia realizou uma avaliação da IFRS 15 de forma mais detalhada em 2017.
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A Companhia atua no fornecimento de silos e sistemas de armazenagem. Os equipamentos e
os serviços são vendidos por conta própria em contratos identificados e separados com os
clientes, e juntos, como um pacote de bens e/ou serviços.
Para contratos com clientes em que geralmente se espera que a venda de equipamentos seja
a única obrigação de execução, a adoção da IFRS 15 não deverá ter impacto na receita e no
resultado da Companhia. A Companhia espera que o reconhecimento de receita ocorra em um
momento em que o controle do bem é transferido para o cliente, geralmente por ocasião da
entrega dos bens.
Para contratos com clientes em que a venda de equipamentos está atrelada a uma obrigação
de execução de serviço de montagem de equipamentos, a adoção da IFRS 15 também não
deverá ter impacto na receita e no resultado da Companhia. Concluiu-se que a venda de
equipamentos e os serviços de montagem são atendidos ao longo do tempo, dado que o
cliente simultaneamente recebe e consome os benefícios fornecidos pela Companhia.
Consequentemente, de acordo com a IFRS 15, a Companhia continuaria a reconhecer a
receita desses contratos de equipamentos e serviços ao longo do tempo.
Geralmente, a Companhia recebe adiantamentos somente de curto prazo de seus clientes.
Eles são apresentados como adiantamentos de clientes na rubrica do passivo circulante. De
acordo com a IFRS 15, a Companhia deve determinar se existe um componente de
financiamento significativo em seus contratos. Contudo, as análises efetuadas pela Companhia
apontam que os efeitos de componentes de financiamento não são significativos nos contratos,
pois o período entre a transferência do grupo de um bem ou serviço prometido para um cliente
e o momento em que o cliente paga esse bem ou serviço é normalmente inferior a 90 dias.
IFRS 16 Operações de arrendamento mercantil (Vigência a partir de 01/01/2019)
A IFRS 16 (CPC - 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil) foi emitida em janeiro de
2016 e substitui a IAS 17 Operações de arrendamento mercantil, a IFRIC 4 Como determinar
se um acordo contém um arrendamento, o SIC-15 Arrendamentos operacionais – Incentivos - e
o SIC-27 Avaliação da substância de transações envolvendo a forma legal de arrendamento. A
IFRS 16 estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e
evidenciação de arrendamentos e exige que os arrendatários contabilizem todos os
arrendamentos sob um único modelo no balanço patrimonial, semelhante à contabilização de
arrendamentos financeiros segundo a IAS 17.
A IFRS 16 entra em vigor para períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2019. O
arrendatário pode optar pela adoção da norma utilizando a retrospectiva completa ou uma
abordagem modificada da retrospectiva. As provisões transitórias da norma permitem
determinadas isenções.
Em 2018, a Companhia planeja avaliar o efeito potencial da IFRS 16 nas suas demonstrações
financeiras.
Não existem outras normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na
opinião da Administração, ter impacto significativo no resultado ou no patrimônio líquido
divulgado pela Companhia.

b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Não se aplica.
c. ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor
Não houve ressalvas no parecer dos auditores independentes para os exercícios de 2017,
2016 e 2015. Foram relacionados dois principais pontos no relatório dos auditores:
Recuperabilidade do ativo fiscal diferido: A Companhia e sua controlada possuem ativo fiscal
diferido nos montantes de R$16.597 mil e R$135.703 mil, respectivamente, reconhecidos sobre
diferenças temporárias dedutíveis e prejuízos fiscais e bases negativas. A realização destes
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créditos está baseada em estudo, preparado pela Administração da Companhia, que
demonstra projeção de lucros tributáveis futuros para os próximos dez anos, não sendo
necessária a constituição de provisão para realização sobre o saldo registrado. Este estudo foi
apreciado pelo Conselho Fiscal e aprovado pelo Conselho de Administração.
A análise da realização do ativo fiscal diferido é significativa para nossa auditoria em função da
magnitude dos montantes registrados nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, e também pela complexidade e subjetividade envolvidas no processo de
preparação e revisão das projeções de resultados futuros que suportam a realização do ativo
fiscal diferido. Estas projeções são elaboradas com base em premissas que são afetadas por
expectativas futuras em relação as condições econômicas e de mercado.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria consistiram,
entre outros, na revisão das projeções de resultados futuros com base no plano de negócios
preparado pela Administração, incluindo a avaliação das principais premissas e da metodologia
utilizada; a revisão das bases de cálculo do ativo fiscal diferido; e a análise das divulgações
realizadas na nota explicativa 12 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Estes procedimentos foram realizados com o auxílio de nossos especialistas das áreas
tributária e de transações – avaliação de projeções (valuation).
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a recuperabilidade do
ativo fiscal diferido, que está consistente com a avaliação da Administração, consideramos que
os critérios e premissas adotados pela Administração na elaboração das projeções que
suportam a análise de realização do ativo fiscal diferido, assim como as respectivas
divulgações na nota explicativa 12, são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: A Companhia é parte envolvida em
processos judiciais e administrativos, relacionados a temas tributários, cíveis e trabalhistas,
conforme divulgado na nota explicativa 23 das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas.
Esta área é significativa para o nosso processo de auditoria em função do potencial risco
relacionado a certas demandas, em particular ao auto de lançamento emitido pela Secretaria
Estadual da Fazenda do Rio Grande do Sul. Adicionalmente, a avaliação desses processos
inclui julgamento significativo pela Administração, suportado por seus assessores jurídicos,
principalmente no que diz respeito à classificação desses processos como um passivo
contingente ou como uma provisão.
Como nossa auditoria conduziu esse: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre
outros, a obtenção e leitura de correspondências dos assessores jurídicos da Companhia;
inspeção de atas de Reuniões de Diretoria e do Conselho de Administração; discussões com a
Administração e com seus assessores jurídicos sobre a evolução das principais causas, com o
suporte de nossos especialistas; e análise das divulgações realizadas nas notas explicativas
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que está consistente com a
avaliação da Administração, consideramos que as estimativas preparadas pela Administração
na determinação da provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, assim como as
respectivas divulgações na nota explicativa 23, são aceitáveis, no contexto das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
A controlada Kepler Weber Industrial S/A recebeu auto de lançamento emitido pela Secretaria
Estadual da Fazenda do Rio Grande do Sul, lavrado em 09 de outubro de 2015, alegando o
descumprimento da legislação tributária relativa ao ICMS nas operações de saídas do
estabelecimento localizado em Panambi, no Estado do Rio Grande do Sul, no montante
atualizado de R$46.195 mil em 31 de dezembro de 2017, estando o processo atualmente em
fase administrativa. Baseado na opinião dos nossos assessores jurídicos, entendemos que a
possibilidade de um desfecho desfavorável em relação ao mérito do processo é possível,
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embora a possibilidade de saída de recursos financeiros para a controlada seja considerada
remota.
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10.5. Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo
emissor, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre
questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados,
que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências,
reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos
não-circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos
de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos
financeiros:
A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as
normas IFRS e as normas CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e
premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de Ativos,
Passivos, Receitas e Despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com relação a
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em
quaisquer períodos futuros afetados.
Administração adota a prática de reconhecer provisões para obrigações presentes (legais ou
presumidas) resultantes de eventos passados, para as quais seja possível estimar os valores
de forma confiável e cuja liquidação seja provável. O valor reconhecido como provisão é a
melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no final de cada
exercício, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação.
As principais estimativas e julgamentos contábeis críticos da Companhia no entendimento da
Administração foi a seguinte:
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas:
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia e sua
controlada têm uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira
confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.
A Companhia e sua controlada são partes envolvidas em processos trabalhistas, cíveis,
tributários e outros em andamento, e estão discutindo essas questões tanto na esfera
administrativa como judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos
judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas
e atualizadas pela Administração, com base na opinião de seus consultores legais externos.
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Em 31 de dezembro, a Companhia apresentava os seguintes saldos de provisão para riscos
tributários, cíveis e trabalhistas:
Controladora
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Dez/2017
Dez/2016
30
164
52
45
82
209

Itens
Trabalhistas e previdenciárias
Tributárias

Movimentação das provisões para riscos
tributários, cíveis e trabalhistas
Trabalhistas e previdenciárias
Tributárias

Itens
Trabalhistas e previdenciárias
Tributárias
Cíveis

Movimentação da provisão para riscos
tributários, cíveis e trabalhistas
Trabalhistas e previdenciárias
Tributárias
Cíveis

Dez/2016
164
45
209

Adição de
provisão
64
7
71

Controladora
Reversão
de
provisão
(198)
(198)

Dez/2017
30
52
82

Consolidado
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Dez/2017
Dez/2016
4.549
6.185
52
1.193
12.617
2.712
17.218
10.090

Dez/2016
6.185
1.193
2.712
10.090

Consolidado
Adição de
Reversão de
provisão
provisão
1.917
(3.553)
7
(1.148)
13.553
(3.648)
15.477
(8.349)

Dez/2017
4.549
52
12.617
17.218

Processos trabalhistas e previdenciários: consistem, principalmente, em reclamações
trabalhistas de ex-empregados e estão vinculados a discussões sobre verbas oriundas do
contrato de trabalho.
Processos tributários: são processos que envolvem discussões sobre créditos fiscais não
homologados, ressarcimentos, base de cálculo para contribuição, impostos e glosa de crédito
em pedido de restituição de COFINS e pedido de ressarcimento de IPI.
Processos cíveis: a principal ação está relacionada com indenização por responsabilidade civil
e decorre das atividades operacionais das empresas. A maior parte da provisão de processos
cíveis no período se refere a desdobramentos desfavoráveis em um processo com risco de
perda estimado no montante de R$ 8.860. Esta ação de indenização cível por danos foi
proposta em 01/08/2005, teve sentença parcialmente procedente, julgamento das apelações,
embargos declaratórios da Kepler Weber desacolhidos e, atualmente, aguarda julgamento de
recurso especial.
Passivos contingentes: a Companhia e sua controlada também são partes envolvidas em
processos trabalhistas, cíveis, tributários e outros, cujos riscos de perda estão classificados
como possíveis pela Administração e seus consultores jurídicos, para os quais não há provisão
constituída.
Dentre estes processos destaca-se o Auto de Lançamento emitido pela Secretaria Estadual da
Fazenda do Rio Grande do Sul, lavrado em 09 de outubro de 2015, contra a Controlada Kepler
Weber Industrial S/A sustentando infração à legislação tributária relativa ao ICMS em
determinadas operações do estabelecimento localizado em Panambi, RS. O crédito tributário
atualizado objeto do Auto de Lançamento é de R$ 46.195 onde R$ 20.439 refere-se ao valor
principal e R$ 25.756 à multa e juros. O processo permanece na instância administrativa
estadual aguardando julgamento do Recurso Extraordinário ao Pleno do Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais (protocolado em 05 de fevereiro de 2018) contra o
julgamento havido em 13 de dezembro de 2017 pela Segunda Câmara, quando foi negado
provimento ao Recurso Voluntário. O Recurso Extraordinário está fundado em divergência com
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dois julgamentos proferidos pela Primeira Câmara do mesmo Tribunal Administrativo (decisões
paradigmas) que em situação equivalente concluíram pela total insubsistência do lançamento
que apreciavam. O Recurso que aguarda julgamento pretende fazer prevalecer a mesma
conclusão de insubsistência do lançamento que foi alcançada quando do julgamento dos
paradigmas. Permanece suspensa a exigibilidade e os advogados da Companhia classificaram
como possível o risco de perda em relação ao mérito, embora a possibilidade de um desfecho
desfavorável, que resulte na saída de recursos financeiros para sua Controlada, continua
sendo considerado como remoto.
Os demais processos, que apresentam risco de perda possível, totalizam os seguintes
montantes:
Tipo de processo
Trabalhistas
Tributárias
Cíveis

Dez/2017
2.033
4.965
62.284
69.282

Dez/2016
889
4.844
19.959
25.692

Os processos cíveis com risco de perda possível se referem, principalmente, a demandas de
clientes da Companhia, os quais tiveram decisão desfavorável em primeira instância, sendo
que o maior montante se refere a um processo, com risco de perda estimado em
aproximadamente R$ 51.800. Este processo foi proposto em 1998 e redistribuído em
09/08/2000, e discute responsabilidade civil decorrente de uma obra. O processo está no
Tribunal de Justiça de São Paulo aguardando julgamento de recurso de apelação em segunda
instância.
A Controlada da Companhia ajuizou em 14 de março de 2017 Medida Judicial pleiteando a
exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A sentença de primeira
instância foi proferida em 25 de julho de 2017, concedendo o direito para que pudesse excluir
de suas operações futuras o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Tendo por base
esta sentença a Controlada da Companhia passou a não mais oferecer a base de tributação
das contribuições ao Pis/Cofins os valores de ICMS. Essa exclusão refletiu no não
recolhimento do PIS e da COFINS no montante de R$ 2.841. Ressalte-se que esta decisão é
de primeira instância e o processo encontra-se no TRF da 4a Região aguardando decisão dos
Recursos de Apelação e Remessa de Ofício podendo ser ou não mantida. Entretanto, com
base na decisão do STF comentada a seguir e na opinião dos seus consultores jurídicos, a
Companhia e sua Controlada concluíram que não é provável o desembolso de caixa em
relação aos valores não recolhidos.
O STF julgou o mérito da matéria e decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS
e da COFINS, em linha com a tese pleiteada pela Controlada. Vale destacar que, apesar da
decisão quanto ao mérito, o caso ainda aguarda julgamento de embargos de declaração
apresentado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, principalmente no que se refere à
modulação de efeitos da decisão de mérito.
Para os períodos anteriores à data do ajuizamento da medida judicial supra mencionada, e não
prescritos, a Controlada deverá aguardar o trânsito em julgado do seu processo judicial, bem
como a decisão final do STF que definirá o período beneficiado bem como a forma de
aproveitamento do crédito tributário (compensação com outros tributos federais ou precatório).
A Controlada e seus assessores estimam que a decisão não limitará o direito da ação judicial
proposta a partir de 14 de março de 2017, data do ajuizamento da ação, no entanto, os
elementos do processo ainda estão pendentes de decisão e não permitem o reconhecimento
do ativo relativo aos créditos a serem levantados para o período de março de 2012 a julho de
2017. Com base em levantamento preliminar a partir das informações disponíveis em 31 de
dezembro de 2017, a Controlada estima o valor potencial dos créditos, incluindo atualização
monetária, em aproximadamente R$ 52.300.
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10.5 - Políticas contábeis críticas
Redução ao valor recuperável de Ativos: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo
histórico de aquisição ou construção, deduzidos de depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. A Companhia adota o critério de
revisão anual de avaliação de seus Ativos ou quando da existência de mudanças significativas.
A Administração da Companhia optou por reavaliar os Ativos imobilizados pelo custo atribuído
(deemed cost) na data de abertura do exercício de 2009. Os efeitos do custo atribuído
aumentaram o Ativo imobilizado tendo como contrapartida o Patrimônio líquido, líquido dos
efeitos fiscais.
Impostos diferidos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados para
refletir os efeitos fiscais futuros, atribuíveis às diferenças temporárias entre a base fiscal de
Ativos e Passivos e o seu respectivo valor contábil.
A Companhia, fundamentada na expectativa de geração de Lucros tributáveis futuros,
determinada em estudo técnico apreciado pelo Conselho Fiscal e aprovado pelo Conselho de
Administração reconheceu também os créditos tributários sobre prejuízos fiscais e bases
negativas de contribuição social de exercícios anteriores, que não possuem prazo prescricional
e cuja compensação está limitada a 30% dos Lucros anuais tributáveis. O valor contábil do
Ativo fiscal diferido é revisado periodicamente e as projeções são revisadas anualmente. Caso
haja fatores relevantes que venham a modificar as projeções, estas são revisadas durante o
exercício pela Companhia.
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
10.6. Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas
demonstrações financeiras do emissor, indicando:
a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem
no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos.
Não se aplica.
ii. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos.
Não se aplica.
iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços.
Não se aplica.
iv. contratos de construção não terminada.
Não se aplica.
v. contratos de recebimentos futuros de financiamentos.
Não se aplica.
b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.
Não se aplica.
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10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
10.7. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
indicados no item 10.6, os diretores devem comentar:
a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do
emissor.
Não se aplica.
b. natureza e o propósito da operação.
Não se aplica.
c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do
emissor em decorrência da operação.
Não se aplica.
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10.8 - Plano de Negócios
10.8. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de
negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:
a. investimentos, incluindo:
i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos
Os investimentos realizados pela Kepler Weber no ano de 2017 totalizaram R$ 18,0 milhões,
(R$ 13,2 milhões em 2016), utilizados para aquisição de softwares, equipamentos de
informática, segurança da informação e para a finalização da implantação do novo sistema
ERP (R$ 8,7 milhões), a modernização do parque industrial (R$ 8 milhões), o desenvolvimento
de novos produtos (R$ 0,30 milhão), e melhorias em prédios e instalações (R$ 1 milhão).
A busca por produtividade e melhoria dos processos fabris demanda a manutenção dos
investimentos, além das melhorias e continuidade dos projetos em inovação de produtos,
automação e informática.

ii. fontes de financiamento dos investimentos
A Companhia financiou seus projetos de investimentos em parte com geração própria de caixa
e através das seguintes linhas de financiamento:

Itens
Moeda nacional
FINEP (projetos de novos produtos)
EXIM (compra de matéria-prima para fins
de exportação)
FINAME (aquisição de máquinas e
equipamentos)
Moeda estrangeira
FINIMP (importação de máquinas e
equipamentos)

Vencimentos

Encargos

Outubro 2022
Dezembro
2018
Outubro 2024

4,00% a.a.
11,00% a
12,00% a.a.
3,00% a
10,00 % a.a.

Agosto 2018

4,16% a.a.

Circulante

Consolidado
Dez/2017
Não
circulante
Circulante

Dez/2016
Não
circulante

7.921

21.409

7.665

27.992

29.922

-

40.107

29.485

2.117
39.960

8.615
30.024

2.273
50.045

10.705
68.182

9.527
9.527
49.487

30.024

50.045

68.182

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.
Não se aplica.
b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou
outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor.
Não se aplica.
c. novos produtos e serviços, indicando:
i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas.
Existem projetos de desenvolvimento de novos produtos em andamento ainda não divulgados,
os principais projetos em andamento são: Especialização da planta de silos, novos sistemas de
armazenagem e movimentação de granéis.
ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos
produtos ou serviços.
Não se aplica.
iii. projetos em desenvolvimento já divulgados.
Não se aplica.
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10.8 - Plano de Negócios
iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou
serviços.
Os investimentos realizados pela Kepler Weber no ano de 2017 totalizaram R$ 3,2 milhões.
A busca por produtividade e melhoria dos processos fabris demanda a manutenção dos
investimentos, além das melhorias e continuidade dos projetos em inovação de produtos,
automação e informática.
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10.9 - Outros fatores com influência relevante
10.9. Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o
desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos
demais itens desta seção
Não foram identificados outros fatores além dos já mencionados, que possam influenciar de
maneira significativa o desempenho operacional da Companhia.

PÁGINA: 121 de 263

Formulário de Referência - 2018 - KEPLER WEBER S.A.

Versão : 7

11.1 - Projeções divulgadas e premissas

11.1. As projeções devem identificar:
a)
b)
c)
d)

objeto da projeção
período projetado e o prazo de validade da projeção
premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela
administração do emissor e quais escapam ao seu controle
valores dos indicadores que são objeto da previsão

A Companhia não tem como prática divulgar projeções operacionais e financeiras.
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

11.2. Na hipótese de o emissor ter divulgado, durante os 3 últimos exercícios sociais,
projeções sobre a evolução de seus indicadores:
a)
b)

c)

a) informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no
formulário e quais delas estão sendo repetidas no formulário
b) quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados
projetados com o efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza
as razões que levaram a desvios nas projeções
c) quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as
projeções permanecem válidas na data de entrega do formulário e, quando for
o caso, explicar por que elas foram abandonadas ou substituídas

A Companhia não divulgou projeções operacionais e financeiras nos últimos exercícios.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
12.1. Descrever a estrutura administrativa do emissor, conforme estabelecido no seu
estatuto social e regimento interno, identificando:

a)

atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes
que se reportam ao conselho de administração, indicando:
i. se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão
responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue
esses regimentos, locais na rede mundial de computadores onde esses
documentos podem ser consultados
ii. se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo,
suas principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos
requisitos da regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto
iii. de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria
independente, indicando se o emissor possui uma política de contratação de
serviços de extra-auditoria com o auditor independente, e informando o órgão
responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor
divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o
documento pode ser consultado

i) Em reunião do Conselho de Administração de 26.09.2014 foi criado o Regimento Interno,
que dispõe sobre o funcionamento do Conselho de Administração da Companhia, disciplina,
orienta e organiza procedimentos operacionais necessários ao seu funcionamento e sua
relação com os demais órgãos da companhia e empresas controladas, observando-se a
legislação aplicável, bem como o Estatuto Social da Companhia.
O Conselho de Administração tem como missão estabelecer a estratégia para valorizar
a Companhia, otimizando o retorno do investimento aos acionistas e fazendo com que seja
cumprida a sua função social.
O Conselho de Administração da Kepler Weber S/A não possui comitês especializados,
mas o Regimento Interno permite que sejam instituídos comitês caso haja necessidade.
Compete ao Conselho Administração, de acordo com as definições estabelecidas no
artigo 11 do Estatuto Social, decidir sobre:
a) Alteração dos atos constitutivos, contratos sociais e estatutos de suas controladas;
b) Cisão, fusão, incorporação, transformação, permuta ou qualquer outro ato de
reorganização societária, inclusive de suas empresas controladas, ou a decisão de reverter ou
suspender qualquer desses processos;
c) Aumento ou redução do capital social, resgate ou amortização de ações ou aquisição de
ações próprias, inclusive em suas empresas controladas;
d) Toda e qualquer operação destinada à compra ou à aquisição, sob qualquer outra forma, de
participações societárias em sociedades de qualquer natureza, nacionais ou estrangeiras,
registradas ou a serem registradas no ativo permanente da Sociedade, qualquer que seja o
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percentual objeto da aquisição, assim como operações de venda ou alienação de participações
societárias detidas pela Sociedade, qualquer que seja o percentual objeto da alienação;
e) Celebração de contratos pela Companhia em valor superior a R$ 75 milhões (setenta e cinco
milhões de reais);
f) Aprovação do plano de negócios da Companhia e de todo e qualquer documento e/ou
contrato a ele relacionado;
g) Aumento de participação em sociedades controladas ou coligadas, no Brasil ou no exterior,
ou a criação de qualquer subsidiária, inclusive integral;
h) A constituição de novas sociedades, abertura e fechamento de filiais e escritórios de
representação e a dissolução ou liquidação da Companhia ou de qualquer de suas empresas
controladas, assim como a decisão de reverter ou suspender qualquer desses processos;
i) Celebração e alteração de acordos de acionistas em sociedades que a Companhia tenha
participação;
j) Aprovação de (i) empréstimos e financiamentos, incluindo a concessão de qualquer garantia
real ou fidejussória, no valor agregado igual ou superior a R$ 50 milhões (cinquenta milhões),
ou (ii) contratos de qualquer natureza que impliquem, por meio de uma operação isolada, em
obrigações, no valor agregado igual ou superior a R$ 75 milhões (setenta e cinco milhões de
reais);
k) Autorização para a alienação ou transferência de titularidade, a qualquer título, de ou sobre
bens imóveis e/ou móveis, e direitos integrantes do ativo permanente, bem como a alienação
ou a oneração da participação societária da Companhia em qualquer de suas empresas
controladas, em qualquer hipótese, desde que envolva valor superior a R$ 2 milhões;
l) Proposição de política de pagamento de dividendos e opinião e proposição à Assembleia
Geral de distribuição de dividendos;
m) Autorização para o encaminhamento à Assembleia Geral de qualquer proposta de iniciativa
da Diretoria;
n) Autorização para o pagamento antecipado de obrigações a credores e/ou fornecedores em
montante superior a R$ 10 milhões (dez milhões de reais);
o) A emissão de todo e qualquer valor mobiliário (inclusive debêntures simples e notas
promissórias), ou título conversível em valor mobiliário, pela Sociedade ou por suas empresas
controladas;
p) Manifestação sobre o relatório da administração, as demonstrações financeiras e as contas
da diretoria;
q) Fixação e distribuição, dentro dos limites fixados anualmente pela Assembleia Geral, dos
valores da remuneração dos administradores, quando votada verba global;
r) Autorização para a prestação de fianças ou avais, ou oneração de bens ou direitos do ativo
permanente, em favor de controladas ou coligadas;
s) Eleição e destituição dos membros da Diretoria;
t) Aprovação de quaisquer contratos ou operações entre a Companhia e suas Controladas de
um lado e seus acionistas controladores, sociedades sob controle comum, sociedades ligadas
e/ou coligadas a tais acionistas, além de fundos em que tais acionistas tenham a maioria ou a
totalidade das quotas e o poder de destituir isoladamente o administrador, ou membros dos
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órgãos de administração, de outro lado, em montante superior a R$ 200 mil ou a 1% do
patrimônio líquido, o que for maior, observado que, em qualquer hipótese, tais operações
deverão ser realizadas em condições de mercado;
u) Aprovação de deliberação acerca de qualquer matéria que, por lei, enseje ao acionista de
qualquer de suas empresas controladas o direito de retirar-se ou qualquer de suas empresas
controladas;
v) Deliberação sobre contratos que envolvam marcas registradas, patentes, processos de
produção e de tecnologia de propriedade ou uso da Companhia;
w) Deliberação sobre o pagamento de dividendos intercalares à conta do lucro apurado em
balanço semestral, ou intermediários à conta de lucros acumulados ou reservas, e sobre o
pagamento de juros sobre o capital próprio, na forma e nos limites da Lei;
x) Nomeação e destituição de auditores independentes e homologação do plano de auditoria
interna;
y) Distribuição entre os Diretores da parcela do lucro líquido do exercício destacada pela
Assembleia Geral na forma do artigo 22 do Estatuto como gratificação de desempenho.

ii) O Conselho de Administração da Kepler Weber S/A não possui comitês especializados, mas
o Regimento Interno permite que sejam instituídos comitês caso haja necessidade.
iii) O Conselho de Administração realiza algumas reuniões anuais com a presença dos
auditores independentes, mas não possui política formal de avaliação do trabalho da auditoria
externa.
A Kepler Weber não possui política de contratação de serviços de extra-auditoria com o
auditor independente.
b)

em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes
individuais, indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e
informando, em caso positivo, órgão responsável pela aprovação, data da
aprovação e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de
computadores onde o documento pode ser consultado

A Diretoria Estatutária da Kepler Weber não possui regimento interno próprio.
As disposições sobre formação e competência constam do Estatuto Social da Companhia.
A Diretoria da Kepler Weber S/A pode ser composta por no mínimo dois e no máximo quatro
membros, a critério e eleitos pelo Conselho de Administração, tendo um a denominação de
Diretor Presidente e os demais a denominação de Diretor, salvo se outra lhe for conferida no
ato da eleição.
As atribuições dos Diretores Estatutários estão dispostas no Estatuto Social da Companhia,
conforme transcrito abaixo.
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A Companhia será representada por um Diretor:
a) Quando em Juízo;
b) Perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, empresas
públicas ou mistas;
c) Para firmar correspondências;
d) Para endossar títulos para efeito de cobrança ou depósito em nome da Companhia.

A Companhia será representada por dois Diretores, sendo um obrigatoriamente o Diretor
Presidente ou seu substituto para:
a) Outorgar procurações;
b) Adquirir, alienar ou de qualquer forma transferir bens imóveis ou móveis, e direitos
que devam integrar ou sejam integrantes do Ativo Permanente;
c) Adquirir ou alienar participações societárias de quaisquer companhias;
d) Prestar fianças ou avais, ou onerar bens ou direitos do ativo permanente, em favor de
controladas ou coligadas;
e) Firmar contratos que envolvam marcas registradas, patentes, processos de produção e
de tecnologia de propriedade ou uso da Companhia.

A Companhia será representada por dois Diretores ou um Diretor e um procurador, para:
a) Contratar empréstimos com instituições financeiras e equiparadas;
b) Para qualquer outro ato não especificado no estatuto, ou exigido pela lei, que implique
em responsabilidade ou obrigação da Companhia perante terceiros, ou exoneração
desses perante ela.
A Companhia será representada por dois Diretores, dois procuradores, ou um Diretor e um
procurador para movimentação de valores, emissão e endosso de títulos de crédito, receber e
dar quitação, firmar contratos e acordos comerciais.
Compete à Diretoria, por deliberação majoritária de seus membros:
a) Fazer proposições ao Conselho de Administração;
b) Distribuir entre os funcionários a parcela do lucro líquido do exercício destacada pela
Assembleia Geral na forma do artigo 23 do Estatuto como gratificação de
desempenho;
c) Alterar o endereço ou as atividades de filiais, escritórios, depósitos e outros
estabelecimentos no Brasil e no exterior, respeitado o Capítulo Primeiro, Artigo 3º,
desse Estatuto.
Conforme o Estatuto Social da Companhia, além das atribuições já descritas acima, compete a
todos e cada um dos Diretores:
a) A administração e gestão dos negócios da Companhia, de acordo com as suas
atribuições;
b) Implementar as orientações do Conselho de Administração;
c) Dar cumprimento à Lei, ao Estatuto Social e ao Regimento Interno da Companhia,
quando aprovado pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria.
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Compete originariamente ao Diretor Presidente ou ao seu substituto:
a) Convocar e presidir as reuniões de Diretoria;
b) Representar a Diretoria nas reuniões do Conselho de Administração;
c) Coordenar a atividade dos demais Diretores da Companhia e da Diretoria das
controladas e coligadas;
d) Apresentar ao Conselho de Administração as proposições da Diretoria, as
demonstrações financeiras, os orçamentos de operações e investimentos, o
planejamento financeiro e o fluxo de caixa da Companhia e das companhias
controladas e coligadas e todas as demais matérias cuja competência caiba ao
Conselho;
e) Propor ao Conselho de Administração cargos de Diretores e a nominata das pessoas
pré-qualificadas em condições de desempenhar as funções;
f) Coordenar a elaboração do orçamento e fiscalizar a sua execução, através da
supervisão das atividades de controladoria;
g) Supervisionar todas as atividades de controladoria;
h) Definir a política de relações com o mercado acionário;
i) Apresentar ao Conselho de Administração a estrutura orgânica, qualificação dos cargos
e funções operacionais da Companhia, suas controladas e coligadas;
j) Voto de qualidade nas deliberações da Diretoria;
k) Exercer outras atribuições que forem definidas pelo Conselho de Administração;
l) Receber citação e intimação pessoal, judicial, extrajudicial ou administrativa.

Conforme o Estatuto Social da Companhia, além das atribuições já descritas acima, compete a
todos e cada um dos Diretores:
a) A administração e gestão dos negócios da Companhia, de acordo com as suas
atribuições;
b) Implementar as orientações do Conselho de Administração;
c) Dar cumprimento à Lei, ao Estatuto Social e ao Regimento Interno da Companhia,
quando aprovado pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria.

Compete originariamente ao Diretor Presidente ou ao seu substituto:
a) Convocar e presidir as reuniões de Diretoria;
b) Representar a Diretoria nas reuniões do Conselho de Administração;
c) Coordenar a atividade dos demais Diretores da Companhia e da Diretoria das
controladas e coligadas;
d) Apresentar ao Conselho de Administração as proposições da Diretoria, as
demonstrações financeiras, os orçamentos de operações e investimentos, o
planejamento financeiro e o fluxo de caixa da Companhia e das companhias
controladas e coligadas e todas as demais matérias cuja competência caiba ao
Conselho;
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e) Propor ao Conselho de Administração cargos de Diretores e a nominata das pessoas
pré-qualificadas em condições de desempenhar as funções;
f) Coordenar a elaboração do orçamento e fiscalizar a sua execução, através da
supervisão das atividades de controladoria;
g) Supervisionar todas as atividades de controladoria;
h) Definir a política de relações com o mercado acionário;
i) Apresentar ao Conselho de Administração a estrutura orgânica, qualificação dos cargos
e funções operacionais da Companhia, suas controladas e coligadas;
j) Voto de qualidade nas deliberações da Diretoria;
k) Exercer outras atribuições que forem definidas pelo Conselho de Administração;
l) Receber citação e intimação pessoal, judicial, extrajudicial ou administrativa.

c)

data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando
se possui regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua
aprovação pelo conselho fiscal e, caso o emissor divulgue o regimento, locais
na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

O Conselho Fiscal da Companhia é de funcionamento permanente, instalado na forma da lei.
O Conselho Fiscal terá membros titulares e respectivos suplentes, todos eleitos em Assembleia
Geral, que lhes fixará remuneração obedecida à mínima legal, bem como observará os
requisitos e impedimentos legais.
O Conselho Fiscal é eleito quando da realização da Assembleia Geral Ordinária, na forma do
disposto no art. 161, §4º, da Lei 6404/76 e exerce as funções até a próxima Assembleia Geral
Ordinária que se realizar, sendo permitida a reeleição dos seus membros.
Os membros do Conselho Fiscal, pessoas físicas residentes no Brasil, têm a competência e
atribuições fixadas em lei.
O Conselho Fiscal possui Regimento Interno, sendo que a última alteração do Regimento
Interno ocorreu em Reunião do Conselho Fiscal realizada em 07/11/2017. O documento pode
ser consultado na sede da Companhia.
d) se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e
de cada órgão ou comitê que se reporta ao conselho de administração,
informando, em caso positivo:
i. a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é
feita somente em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual
de seus membros
ii. metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação
iii. como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar
o funcionamento deste órgão; e
iv. se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos
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O Conselho de Administração aprovou na reunião de 22/03/2018 três formulários que serão
utilizados para as avaliações do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da
Companhia. Um formulário destina-se à avaliação do Conselho de Administração, outro a
autoavaliação de cada Conselheiro e um formulário para avaliação da Diretoria Executiva.
Estas avaliações serão realizadas anualmente.
Até o momento, não foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externo para
este assunto.
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12.2.

Descrever as regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais, indicando:

a)

prazos de convocação

A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 03 (três) vezes, no mínimo, devendo
ser publicado o primeiro anúncio de convocação para a Assembleia Geral com quinze dias de
antecedência e o segundo anúncio com oito dias de antecedência.

b)

competências

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A Assembleia Geral Ordinária se reunirá dentro dos primeiros quatro meses seguintes ao
término do exercício social, para os fins previstos em lei.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRORDINÁRIA
O Estatuto Social prevê que, sem prejuízo das demais matérias previstas em Lei, é da
competência da Assembleia Geral deliberar sobre as seguintes matérias:
I – Solicitação de recuperação judicial ou pedido de auto falência da Companhia, dissolução ou
liquidação da Companhia, e/ou decisão sobre a forma de exercício do seu direito de voto em
Assembleias Gerais de suas controladas que tratem dessas mesmas matérias.
II – Resgate de ações com redução do capital social;
III – Emissão de debêntures e outros títulos/valores mobiliários conversíveis em ações;
IV – Quaisquer alterações no Estatuto Social;
V – Cisão, fusão ou incorporação da Companhia;
VI – Fixação da política de distribuição de dividendos da Companhia e sua alteração;
VII – Cancelamento do registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores
Mobiliários – CVM.

c)

endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à
assembleia geral estarão à disposição dos acionistas para análise

Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão à disposição dos acionistas para análise
na sede da Companhia, situada na Rua do Rócio, nº 84, 3º andar, CEP 04552-000, na cidade de
São Paulo, Estado São Paulo. Também estarão disponíveis no endereço eletrônico da
Companhia (www.kepler.com.br/ri), e na da Comissão de Valores Mobiliários – CVM
(www.cvm.gov.br).
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d)

identificação e administração de conflitos de interesses

A Companhia baseia-se nas regras constantes na legislação brasileira e nas regulamentações
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

e)

solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de
voto

Não é prática da administração da Companhia solicitar procurações para o exercício do direito
de voto.

f)

formalidades necessárias para aceitação de procuração outorgadas por
acionistas, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma,
notarização, consularização tradução juramentada e se o emissor admite
procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico

Nas Assembleias Gerais, o acionista pessoa física deverá apresentar seu documento de
identidade. O acionista que pretender ser representado por procurador nas Assembleias
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. Esta exigência constará expressamente
dos Editais de Convocação. A Companhia acata presença e voto de acionistas que não tiverem
cumprido a apresentação prévia dos documentos.

g)

formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância,
quando enviados diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou
dispensa reconhecimento de firma, notarização e consularização

O acionista poderá optar por exercer o direito de voto a distância enviando o Boletim
diretamente à Companhia. Neste caso, deverá imprimir, preencher, assinar e enviar para a
sede da Companhia o seu voto. O endereço da Companhia é: Rua do Rocio, nº 84, 3º andar,
Vila Olímpia, São Paulo/SP. Juntamente com o Boletim, enviar cópia autenticada de: (a)
Documento de Identidade com foto do acionista e de seu representante legal, se for o caso,
em se tratando de pessoa física; (b) Estatuto ou Contrato Social atualizado e os documentos
societários que comprovem a representação legal do acionista; e documento de identidade
com foto do(s) representante(s) legal(is), em se tratando de pessoa jurídica; (c) para fundos de
investimento: Último regulamento consolidado do fundo; estatuto ou contrato social do seu
administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e
documentos societários que comprovem os poderes de representação; e documento de
identidade com foto do representante legal.
Segundo o Art. 21-B da ICVM 481/09, o Boletim será recebido até 7 (sete) dias antes da
assembleia. Os Boletins recebidos após a data estabelecida serão desconsiderados pela
Companhia e, nos termos do Art. 21-U, a Companhia comunicará ao Acionista, em até 3 (três)
dias do recebimento do Boletim, se os documentos recebidos são suficientes ou não para que
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o voto seja considerado válido. Não serão exigidos reconhecimento de firma, notorização ou
consularização.

h)

se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento de boletim de
voto a distancia ou de participação a distancia

O acionista poderá optar por exercer o direito de voto a distância por prestadores de serviço.
Neste caso, deverá
fazê-lo por uma das opções:
a) Acionistas com posição acionária em livro escritural: podem exercer o voto à
distância por intermédio do escriturador. As instruções de voto deverão ser
realizadas através do site Itaú Assembleia Digital. Para votar pelo site é necessário
realizar um cadastro e possuir um certificado digital. Informações sobre o cadastro
e passo a passo para emissão do certificado digital estão descritas no site:
http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/.
b) Acionistas com posição acionária em instituição custodiante / corretora: deverão
verificar os procedimentos para votar com a instituição custodiante da ação.
c) Acionistas com ações custodiadas em mais de uma instituição: (exemplo: parte da
posição está custodiada nos livros do escriturador e outra parte com um
custodiante, ou ações estão custodiadas em mais de uma instituição custodiante):
basta enviar a instrução de voto para apenas uma instituição, o voto será sempre
considerado pela quantidade total de ações do acionista.

i)

instruções para que o acionista ou grupo de acionistas inclua proposta de
deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e
do conselho fiscal no boletim de voto a distancia

O acionista que pretender incluir propostas de deliberação, chapas ou candidatos a
membros do conselho de administração ou do conselho fiscal no boletim de voto à
distância, deverá apresentar tais propostas por meio de correspondência enviada ao
endereço Rua do Rocio, 84 – 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo –SP, CEP 04552-000, aos
cuidados do Departamento de Relações com Investidores, juntamente com os documentos
pertinentes à proposta de acordo com legislação vigente, ou por meio do endereço eletrônico
ri.kepler@kepler.com.br, nos prazos estabelecidos legislação
Para qualquer esclarecimento, o acionista poderá contatar a área de Relações com
Investidores, através do telefone (+55) 11-4873-0302, ou pelo endereço eletrônico (e-mails)
ri.kepler@kepler.com.br.
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j)

se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de
computadores destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas
sobre as pautas das assembleias

A companhia mantém em sua página na rede mundial de computadores
(www.kepler.com.br/ri), um link “Fale com o RI”, onde os acionistas e investidores podem
enviar sugestões, realizar consultas e/ou formular propostas.

k)

outras informações necessárias a participação a distancia e ao exercício do
direito de voto a distância (NR)

A instituição contratada pela Companhia para prestar o serviço de escrituração de valores
mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico, telefone e pessoa para contato:
Dados do Escriturador:
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100
Torre Olavo Setúbal - São Paulo

Atendimento a acionistas:
3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 7209285 (demais localidades)
O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h.
Email: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br
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12.3. Descrever as regras, políticas e práticas relativas ao conselho de administração,
indicando:

O Conselho de Administração, de acordo com o Estatuto Social da Companhia, é composto de
no mínimo 7 (sete) e no máximo 9 (nove) membros titulares, todos eleitos pela Assembleia
Geral. Até o fechamento do último exercício o Conselho de Administração era composto por
sete membros, sendo quatro independentes.
Eleição e gestão do Conselho:
i.

ii.

iii.
iv.

O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração são escolhidos por
deliberação da Assembleia Geral. O Vice-Presidente substituirá o Presidente nas
ausências, impedimentos ou vacância.
No caso de vaga ou impedimento definitivo do Conselheiro, será convocada, em 10
dias, Assembleia Geral para eleição do substituto, cujo mandato coincidirá com o dos
demais Conselheiros.
O prazo de gestão dos membros do Conselho é de dois anos, permitida a reeleição.
Os eleitos tomam posse mediante a assinatura de termo lavrado no livro próprio.

Reuniões do Conselho:
i.
ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que convocado por seu Presidente.
Na sua ausência do Presidente, a convocação será feita pelo Vice-Presidente.
As reuniões serão convocadas por correspondência expedida com no mínimo cinco
dias úteis de antecedência, na qual constará a data, hora, local e ordem do dia, salvo
casos de manifesta urgência, quando poderá ser reduzido este prazo, a critério do
Presidente.
Na ausência ou impedimento do Presidente e do Vice Presidente, existindo quorum
mínimo exigido, será eleito um Conselheiro entre os titulares presentes, para presidir a
reunião.
As reuniões do Conselho de Administração instalar-se-ão com a presença de quorum
mínimo equivalente a dois terços dos seus membros, em caso de fração, será
considerado o número inteiro imediatamente superior ao quociente, deliberando
sempre por maioria de votos.
As deliberações referentes às matérias de competência do Conselho de Administração,
listadas nas alíneas (a) a (u) do Artigo 12 do Estatuto Social, estarão sujeitas à
aprovação por quorum qualificado da totalidade dos Conselheiros da Companhia,
menos 2 (dois) Conselheiros.
As reuniões do Conselho considerar-se-ão regularmente convocadas quando presentes
todos os seus membros, ou quando a totalidade dos titulares dispensarem as
formalidades de convocação.
Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas, que serão registradas
no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Sempre que contiverem
deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, seus extratos serão
arquivados no registro de comércio e publicados.
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viii.

Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria poderão participar de
reunião do órgão por intermédio de conferência telefônica, vídeo conferência ou por
qualquer outro meio que permita que todos os Conselheiros possam ver e/ou ouvir
uns aos outros e, nesse caso, serão considerados presentes à mesma, devendo ser
lavrada ata e assinada por todos os presentes até a próxima reunião.
a)

número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre
número de reuniões ordinárias e extraordinárias

O Conselho de Administração mantém um calendário anual de reuniões mensais. Reúne-se
também extraordinariamente sempre que necessário, mediante convocação pelo Presidente
do Conselho de Administração.
No último exercício social, 31.12.2017, foram realizadas 17 reuniões do Conselho de
Administração, sendo 14 reuniões ordinárias e 3 reuniões extraordinária.

b)

Se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição
ou vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho

O Acordo de Votos celebrado em 14 de maio de 2015 entre os acionistas, Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, e BB Banco de Investimento S.A., prevê que nenhuma
das matérias a seguir descritas, no que se refere à Companhia e/ou suas controladas, poderá
ser deliberada nas assembleias gerais e/ou reuniões do conselho de administração da
Companhia, pelos acionistas ou conselho de administração, sem que antes haja uma reunião
prévia das Partes, sendo que o quórum de aprovação é por unanimidade (“Reunião Prévia”):
a)

Alteração dos atos constitutivos, contratos sociais e estatutos da Companhia e de suas
controladas;

b)

Cisão, fusão, incorporação, transformação, permuta ou qualquer outro ato de
reorganização societária, inclusive de suas empresas controladas, ou a decisão de
reverter ou suspender qualquer desses processos;

c)

Aumento ou redução do capital social, resgate ou amortização de ações ou aquisição
de ações próprias, inclusive em suas empresas controladas;

d)

Toda e qualquer operação destinada à compra ou à aquisição, sob qualquer outra
forma, de participações societárias em sociedades de qualquer natureza, nacionais ou
estrangeiras, registradas ou a serem registradas no ativo permanente da Sociedade,
qualquer que seja o percentual objeto da aquisição, assim como operações de venda
ou alienação de participações societárias detidas pela Sociedade, qualquer que seja o
percentual objeto da alienação;

e)

Celebração de contratos pela Companhia em valor superior a R$ 75 milhões (setenta e
cinco milhões de reais);

f)

Aprovação do plano de negócios da Companhia e de todo e qualquer documento e/ou
contrato a ele relacionado;
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g)

Aumento de participação em sociedades controladas ou coligadas, no Brasil ou no
exterior, ou a criação de qualquer subsidiária, inclusive integral;

h)

A constituição de novas sociedades, abertura e fechamento de filiais e escritórios de
representação ou a dissolução ou liquidação da Companhia ou de qualquer de suas
empresas controladas, ou a decisão de reverter ou suspender qualquer desses
processos;

i)

Celebração e alteração de acordos de acionistas em sociedades que a Companhia
tenha participação;

j)

Aprovação de (1) empréstimos e financiamentos, incluindo a concessão de qualquer
garantia real ou fidejussória, no valor agregado igual ou superior a R$50 milhões
(cinquenta milhões), ou (2) contratos de qualquer natureza que impliquem, por meio
de uma operação isolada em obrigações, no valor agregado igual ou superior a R$ 75
milhões (setenta e cinco milhões de reais);

k)

Autorização para a alienação ou transferência de titularidade, a qualquer título, de ou
sobre bens imóveis e/ou móveis, e direitos integrantes do ativo permanente, bem
como a alienação ou a oneração da participação societária da Companhia em qualquer
de suas empresas controladas, em qualquer hipótese desde que envolva valor superior
a R$2 milhões;

l)

Proposição de política de pagamento de dividendos e proposição à Assembleia Geral
de distribuição de dividendos;

m)

Autorização para o encaminhamento à Assembleia Geral de qualquer proposta de
iniciativa da Diretoria;

n)

Autorização para o pagamento antecipado de obrigações a credores e/ou
fornecedores em montante superior a R$10 milhões (dez milhões de reais);

o)

A emissão de todo e qualquer valor mobiliário (inclusive debêntures simples e notas
promissórias), ou título conversível em valor mobiliário, pela Sociedade ou por suas
empresas controladas;

p)

Manifestação sobre o relatório da administração, as demonstrações financeiras e as
contas da diretoria;

q)

Fixação e distribuição, dentro dos limites fixados anualmente pela Assembleia Geral,
dos valores da remuneração dos administradores, quando votada verba global;

r)

Autorização para a prestação de fianças ou avais, ou oneração de bens ou direitos do
ativo permanente, em favor de controladas ou coligadas;

s)

Eleição e destituição dos membros da Diretoria;

t)

Aprovação de quaisquer contratos ou operações entre a Companhia e suas
Controladas de um lado e seus acionistas controladores, sociedades sob controle
comum, sociedades coligadas a tais acionistas, além de fundos em que tais acionistas
tenham a maioria ou a totalidade das quotas e o poder de destituir isoladamente o
administrador, ou membros dos órgãos de administração, de outro lado, em montante
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u)

superior a R$200 mil ou a 1% do patrimônio líquido, o que for maior, observado que,
em qualquer hipótese, tais operações deverão ser realizadas em condições de
mercado;
Aprovação de deliberação acerca de qualquer matéria que, por lei, enseje ao acionista
de qualquer de suas empresas controladas o direito de retirar-se ou qualquer de suas
empresas controladas;

Nas Reuniões Prévias, cada Ação terá direito a um voto nas deliberações e as decisões
tomadas nessas reuniões deverão ser registradas em ata, a ser assinada pelas Partes,
consubstanciando-as e fixando a orientação prevalecente, a qual será transmitida ao(s) seu(s)
respectivo(s) representante(s) na Assembleia Geral e/ou aos membros do Conselho de
Administração por elas indicados, para que a observem. As Partes deverão sempre participar
das Reuniões Prévias por meio de representantes devidamente investidos de poderes para
deliberar sobre as matérias da ordem do dia.
Toda e qualquer deliberação tomada em Reunião Prévia vinculará as Partes para todos os fins
e efeitos de direito, e determinará seu voto na respectiva Assembleia Geral de Acionistas ou o
voto dos conselheiros por elas indicados na respectiva reunião do Conselho de Administração.
Para estes efeitos, as Partes, neste ato e na forma do disposto no art. 118, § 7º, da Lei das
Sociedades por Ações, outorgam-se, enquanto vigorar o presente Acordo, poderes para sua
recíproca representação em cada Assembleia Geral de Acionistas, de forma que a Parte
ausente será representada pela presente, manifestando o voto estritamente nos termos da ata
de Reunião Prévia relativa às matérias da respectiva Assembleia Geral de Acionistas.
Os conselheiros independentes não estão vinculados pelas instruções de voto emitidas nas
Reuniões Prévias de Acionistas.

c)

Regras de identificação e administração de conflitos de interesses

A Companhia não adota um mecanismo específico para identificar e administrar conflitos de
interesses. Baseia-se nas regras da Lei Brasileira e da Comissão de Valores Mobiliários.
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d)

Se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do
conselho de administração formalmente aprovada, informando, em caso
positivo:
i. órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e,
caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores
onde o documento pode ser consultado
ii. principais características da política, incluindo regras relativas ao
processo de indicação dos membros do conselho de administração, à
composição do órgão e à seleção de seus membros

O Conselho de Administração da Companhia não possui Política de Indicação e de
preenchimento de cargos formalmente aprovada.
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arbitragem
12.4. Se existir, descrever a cláusula compromissória inserida no estatuto para a resolução
dos conflitos entre acionistas e entre estes e o emissor por meio de arbitragem:
No Estatuto Social da Companhia foi aprovada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
do dia 23 de abril de 2015 a inserção do Art. 33 referente à resolução dos conflitos entre
acionistas e entre estes e o emissor por meio de arbitragem.
“Art.33 - A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho
Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, de acordo com o
Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e
qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou
oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e
seus efeitos, das disposições contidas na Lei 6.404/76, no Estatuto Social da
Companhia e nas normas editadas pela Comissão de Valores Mobiliários.”
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

André Luís Paz Acosta

14/09/1963

Pertence apenas à Diretoria

21/09/2017

01/11/2020

0

398.600.510-20

Contador

19 - Outros Diretores

01/11/2017

Não

0.00%

Não exerce outros cargos na Companhia.

Diretor Administrativo

Piero Abbondi

24/06/1959

Pertence apenas à Diretoria

01/08/2018

14/08/2020

0

039.434.948-29

Engenheiro de
Produção

13 - Diretor Presidente / Diretor de Relações com
Investidores

14/08/2018

Não

0.00%

Fernando Florêncio Campos

18/05/1969

Pertence apenas ao Conselho de Administração

27/04/2017

A.G.O. 2019

0

087.755.588-58

Contador

20 - Presidente do Conselho de Administração

11/05/2017

Não

0.00%

Antônio Sérgio Riede

11/09/1956

Pertence apenas ao Conselho de Administração

27/04/2017

A.G.O. 2019

0

201.299.809-78

Pensionista

27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

11/05/2017

Não

0.00%

Valmir Pedro Rossi

10/06/1961

Pertence apenas ao Conselho de Administração

27/04/2017

A.G.O. 2019

0

276.266.790-91

Bancario e
Economiario

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

11/05/2017

Não

0.00%

Marcelo Gasparino da Silva

13/02/1971

Pertence apenas ao Conselho de Administração

27/04/2017

A.G.O, 2019

0

807.383.469-34

Advogado/Conselheiro 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

09/05/2017

Não

0.00%

Maria Gustava Brochado Heller Britto

01/09/1954

Pertence apenas ao Conselho de Administração

27/04/2017

A.G.O. 2019

0

935.221.428-53

Administradora de
Empresas

27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

11/05/2017

Não

0.00%

José Pais Rangel

09/09/1940

Pertence apenas ao Conselho de Administração

27/04/2017

A.G.O 2019

0

239.775.667-68

Advogado

21 - Vice Presidente Cons. de Administração

11/05/2017

Não

0.00%

11/11/1960

Pertence apenas ao Conselho de Administração

07/11/2018

AGO 2019

0

Não exerce outros cargos na Companhia.

Não exerce outros cargos na Companhia.

Não exerce outros cargos na Companhia.

Não exerce outros cargos na Companhia.

Não exerce outros cargos na Companhia.

Não exerce outros cargos na Companhia.
Carlos da Costa Parcias Junior
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

667.235.667-34

Economista

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

12/11/2018

Não

0.00%

Gracielle Beltrami Hummel Bulhões Garcia

25/04/1973

Conselho Fiscal

25/04/2018

A.G.O. 2019

0

109.682.638-01

Conselheira

45 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Minor.Ordinaristas

07/05/2018

Não

0.00%

Jose Carlos Vaz

03/08/1964

Conselho Fiscal

25/04/2018

A.G.O. 2019

0

329.726.281-87

Aposentado

48 - C.F.(Suplent)Eleito p/Minor.Ordinaristas

07/05/2018

Não

0.00%

Rafael Zanon Guerra de Araujo

21/09/1979

Conselho Fiscal

25/04/2018

A.G.O. 2019

0

898.500.091-87

Bancario e
Economiario

45 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Minor.Ordinaristas

07/05/2018

Não

0.00%

Luiz de Lima Giacomini

18/07/1978

Conselho Fiscal

25/04/2018

A.G.O. 2019

0

172.624.218-83

Administração de
Empresas

48 - C.F.(Suplent)Eleito p/Minor.Ordinaristas

07/05/2018

Não

0.00%

Aloisio Macário Ferreira de Souza

10/04/1960

Conselho Fiscal

25/04/2018

A.G.O. 2019

0

540.678.557-53

Contador /
Conselheiro

48 - C.F.(Suplent)Eleito p/Minor.Ordinaristas

07/05/2018

Não

0.00%

Marcio Ferraro

08/07/1970

Conselho Fiscal

25/04/2018

A.G.O. 2019

0

831.699.547-68

Bancário

45 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Minor.Ordinaristas

07/05/2018

Não

0.00%

Não exerce outros cargos na Companhia.

Não exerce outros cargos na Companhia.

Não exerce outros cargos na Companhia.

Não exerce outros cargos na Companhia.

Não exerce outros cargos na Companhia.

Não exerce outros cargos na Companhia.
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
André Luís Paz Acosta - 398.600.510-20
Brasileiro, nascido em 14 de setembro de 1963. Formação acadêmica em Ciências Contábeis pela Faculdade São Judas Tadeu – Porto Alegre - RS, com pós-graduação em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas
de Porto Alegre e MBA Executivo em Gestão Empresarial pela ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing, ambas em Porto Alegre. Vem atuando como Diretor Administrativo da Kepler Weber S/A,
ingressou na companhia como Gerente Financeiro em novembro de 2008 até 2010, onde passou a atuar como Gerente de Controladoria. De 2004 a 2008 atuou como Gerente de Controladoria e Finanças nas
empresas: Plásticos Vipal e Delphi Automotive Systems do Brasil. Teve experiência, ainda, em outras empresas de expressão no mercado: JMT Adm e Participações Ltda., Intelbras S/A e Defer S/A – Fertilizantes.
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Piero Abbondi - 039.434.948-29
Nos últimos 5 anos, Piero atuou como Diretor Geral da GSI para a América do Sul, empresa do mercado de equipamentos de armazenagem de grãos e proteína animal. Também foi CEO da CASP e da Brasmetal
Waelzholz, líder de mercado no setor de aço especiais laminados a frio. Suas experiências anteriores incluíram vários cargos de nível sênior na Holcim S.A., uma das maiores empresas de cimento do mundo. Na
Holcim atuou como CFO e Desenvolvimento de Negócio liderando as áreas Financeira, Jurídica, Planejamento Estratégico e Fusões e Aquisições. Na Holcim também atuou como Diretor Geral da Concretex, divisão
de concreto dosado em central e agregados para construção civil do grupo, sendo responsável pelas áreas de operações e vendas.
Piero é engenheiro de produção pela POLI / USP e possui MBA pela École des Hautes Études Commerciales, Université de Lausanne - Suíça.
Fernando Florêncio Campos - 087.755.588-58
Funcionário do Banco do Brasil desde 1984, atualmente Diretor da Diretoria de Mercado de Capitais e Infraestrutura. Foi Gerente Geral da Unidade Governança de Entidades Ligadas de 2015 a 2016 e Gerente
Executivo da Diretoria de Corporate Banking de 2010 a 2015. É Membro titular do Conselho de Administração da Elo Participações (Elopar); e membro titular do Conselho Fiscal da BBTUR Viagens e Turismo Ltda.
Membro titular do Comitê de Assessoramento ao CA da Elo Participações (EloPar);membro do Comitê de Remuneração e Recursos Humanos (CR) do Banco Votorantim (BV); e membro titular do Comitê de
Governança da Cielo S/A.
Antônio Sérgio Riede - 201.299.809-78
Brasileiro com Graduação em Comunicação/Jornalismo pela UniCEUB (2000) e Mestrado em Gestão Empresarial - Produção e Gestão pela Fundação Getulio Vargas - FGV (2002). Nos últimos anos atuou como
Presidente da Diretoria Executiva da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil - ANABB e participou como membro do conselhos fiscal na Fibria e Invepar.
Valmir Pedro Rossi - 276.266.790-91
Brasileiro com Graduação em Ciências Contábies pela Universidade de Passo Fundo - RS (1981), Especialização em Administração Financeira pela Universidade de Caxias do Sul - RS (1995), MBA pela
Universidade de São Paulo - SP (1999), Especialização em Marketing pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2000) e MBA Avançado em Gestão de Negócios pela INEPAD/UFMT e FGV (2009).
Atuou nos últimos anos como Presidente e membro do Conselho de Administração do Banco da Amazonia.
Marcelo Gasparino da Silva - 807.383.469-34
Membro de conselhos de Administração e Fiscal e Presidente de Conselho de Administração, membro e coordenador de comitês de finanças, auditoria, riscos, jurídico e partes relacionadas em companhias abertas.
Advogado Especialista em Administração Tributária Empresarial pela ESAG e MBA em Controladoria, Auditoria e Finanças (cursando). É Conselheiro de Administração da AES ELETROPAULO, BATTISTELLA,
CEMIG e ETERNIT, e membro suplente do Conselho de Administração da VALE. Foi Presidente do Conselho de Administração da Usiminas, membro dos conselhos de Administração da Bradespar, Celesc,
Eletrobras, Tecnisa e SC Gás, além da própria Usiminas. Foi Conselheiro Fiscal da Bradespar, AES Eletropaulo, AES Tietê, Eletrobras e da Renuka Brasil. É Coordenador do Comitê Jurídico e Compliance da
ETERNIT, membro do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos da CEMIG e do Comitê de Partes Relacionadas da AES Eletropaulo. É Presidente do Conselho Consultivo do escritório Gasparino, Sachet, Roman,
Barros & Marchiori Advogados, onde atuou como advogado até 2006. Iniciou sua carreira executiva como Diretor Jurídico-Institucional da CELESC em 2007. Participa do Programa CEO FGV 2016 (IBE/FGV/IDE).
Cursou do Programa Executivo sobre Fusões e Aquisições pela London Business School e de cursos específicos nas áreas financeira e estratégica no IOD – Institute of Directors, em Londres. É co-fundador e
Coordenador do Capítulo Santa Catarina, Conselheiro de Administração Certificado e compõe o Banco de Conselheiros do IBGC. É membro da Comissão Técnica da AMEC. Com sólida formação em Governança
Corporativa e experiência em conselhos de administração e fiscal contribuiu para o IBGC e para a AMEC na construção do Código Brasileiro de Governança Corporativa – “CBGC” e a partir do seu lançamento o
inseriu como instrumento de trabalho em todas as companhias que está atuando, em especial o modelo “APLIQUE OU EXPLIQUE”, sistema que reconhece a prática da governança corporativa é uma jornada e não
deve se traduzir em um modelo rígido de regramento aplicável igualmente a todas as companhias. Com passagens em companhias dos setores de geração, transmissão e distribuição de energia, distribuição de gás
natural, mineração, siderúrgico e transformação do aço, portuário, indústria de base, construção civil, materiais e acabamentos da construção civil, distribuição de veículos e holding adquiriu conhecimentos na
indústria, no comércio e nos serviços, skills que permitem contribuir construtivamente nas mais diversas matérias e estratégias que são tratadas nos conselhos que participa, tais como turn aroud, estrutura de
capital, merger & acquisitions, venda de ativos non core, sucessão de executivos, dentre outros.
Maria Gustava Brochado Heller Britto - 935.221.428-53
Brasileira, nascida em 02 de setembro de 1954. Formação acadêmica em Administração de Empresas EAESP– FGV-SP em 1977, com Pós-Graduação em Administração de Empresas EAESP– FGV-SP em 1981.
Exerceu o cargo de Diretora Adjunta da Área Corporate Finance no Unibanco por diversos anos, além de ter representado o banco por dois períodos consecutivos no Comitê de Ética de Mercado de Capitais da
ANBID. Atuou como Sócia Diretora da Tov Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários Ltda. no período de 2004 à 2010, quando então passou a prestar somente consultoria para a corretora.
José Pais Rangel - 239.775.667-68
Brasileiro, Bacharel em Direito pela Faculdade Cândido Mendes em 1973, Licenciatura em Direito e Legislação Habilitação de Magistério pela Faculdade Niteroiense de Formação de Professores em 1975 e
formação no Curso de Mercado de Capitais – EUA pelo Convênio do Banco Central do Brasil / USAID em 1977. Funcionário de carreira do Banco do Brasil e Banco Central do Brasil – 1961 / 1991. Atuou como
Inspetor de Mercado de Capitais – Banco Central do Brasil – São Paulo, Supervisor de Fiscalização do Mercado de Capitais – Banco Central do Brasil – São Paulo e Rio de Janeiro, Chefe Regional da Fiscalização
do Mercado de Capitais – São Paulo, Chefe do Departamento da Dívida Pública do Banco Central do Brasil, Gerente de Operações de Mercado Aberto do Banco Central do Brasil, Coordenador do Projeto e
implantador do Sistema SELIC no Mercado Financeiro Brasileiro. Foi fundador e Membro do Conselho de Curadores da CENTRUS – Fundação Banco Central de Previdência Privada e Coordenador do Programa de
Desestatização de empresas controladas pelo Banco Central do Brasil. Atualmente é Diretor Vice-Presidente do Banco Clássico S.A.
Carlos da Costa Parcias Junior - 667.235.667-34
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Carlos Parcias é atualmente consultor de empresas e também conselheiro de administração independente, credenciado pelo IBGC. O Sr. Parcias tem mais de 25 anos de experiência profissional, onde ocupou
cargos executivos de primeiro nível em companhias de capital aberto e em instituições financeiras. Entre 2012 e 2017 foi diretor de novos negócios do grupo CPFL e membro do conselho da CPFL Renováveis. É
Mestre em Economia pela PUC-Rio e tem cursos de especialização pela Havard Business School.
Gracielle Beltrami Hummel Bulhões Garcia - 109.682.638-01
)RUPDomR
"±%0 )%RYHVSD±&DSDFLWDomRSDUD$EHUWXUDGH&DSLWDLV
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"$1*/2$0(5,&$1PLQHUDGRUDPDWUL]HP/RQGUHVSRUDQRVGHMXOKRDDJRVWRFRPR'LUHWRUD*OREDOGH2SHUDo}HV)LQDQoDVH5+6KDUHG6HUYLFHVSDUD$PHULFDVUHSRUWDQGRVHjIXQomR
ILQDQFHLUDJOREDOHP-RKDQQHVEXUJH/RQGUHV3HUtRGRQRTXDODWHQGHXDRSHUDo}HVGHPLQHUDomRHPWUrVXQLGDGHVGHQHJyFLRGLVWLQWDVQR%UDVLOH&KLOHUHGX]LQGRFXVWRVQDRUGHPGHDHPGLIHUHQWHV
SURFHVVRV
"&$'%85<GHMDQHLURDMXQKRLQG~VWULDGHDOLPHQWRVHFRQVXPRPDWUL]HP/RQGUHVSRUDQRVDWXDQGRFRPRSULQFLSDOLQWHUORFXWRUGHILQDQoDVSDUDD$PpULFDGR6XOMXQWRD/RQGUHVQRVDVVXQWRV
UHODWLYRVDJHVWmRGHULVFRVFRQWURODGRULDLPSRVWRVHJHVWmRGHWHVRXUDULDLQFOXLQGRLQGLFDGRUHVILQDQFHLURV
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Jose Carlos Vaz - 329.726.281-87
Brasileiro com graduação em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, MBA em Formação Geral em Administração Altos Executivos na Fundação Instituto de Administração - FIA e Pós-graduação em
Especialização lato sensu em Direito Empresarial. Professor de Direito do Agronegócio e Legislação Tributária no Curso de Graduação em Gestão de Agronegócios da Faculdade de Agronomia e Medicina
Veterinária da Universidade de Brasília, desde agosto de 2015.
Presidente do Conselho de Administração na CONAB - 01/09/2011 - 30/04/2013
Presidente do Conselho de Administração na EMBRAPA - 01/09/2011 - 31/07/2013
Conselheiro Fiscal na Brasilprev - 01/03/2008 - 28/02/2011
Diretor Estatutário de Agronegócios no Banco do Brasil - 01/01/2007 - 30/04/2011
Rafael Zanon Guerra de Araujo - 898.500.091-87
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Brasileiro com Graduação em Historia pela Universidade de Brasilia, Pos Graduação em Gestão Previdenciária pela Faculdade Integrada Grande Fortaleza e MBA em Finanças com ênfase em Mercado de Capitais
pela FGV. Nos últimos anos atuou como membro efetivo da Diretoria Executiva do Sindicato dos Bancários de Brasilia, como Conselheiro Administrativo da PREVI, ANAPAR, Costa do Sauípe, Federação Centro
Norte dos Bancários e CELESC.
Luiz de Lima Giacomini - 172.624.218-83
Brasileiro com Graduação em Administração de Empresas e MBA em Gestão de Negócios. Funcionário do Banco do Brasil desde 1998, atualmente Gerente Executivo da Gerência de Project Finance da Diretoria
Mercado de Capitais e Infraestrutura desde 02/2017. Foi Gerente
Geral em Unidade no Exterior entre 03/2015 e 02/20147, Gerente Adjunto em Unidade no Exterior entre 04/2011 e 03/2015 e Gerente de Divisão entre 01/2010 e 04/2011.
Aloisio Macário Ferreira de Souza - 540.678.557-53
Brasileiro com Graduação em Ciências Contábeis - UnB, MBA em Gestão de Bancos Comerciais e de Investimento – Citibank (EUA), MBA em Modelagem Avançada de Avaliação de Empresas – CEFET-RJ e MBA
em Previdência Complementar – Ideas / Coppe/UFRJ. Nos últimos anos exerceu a posição de Vice-Presidente de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional na USIMINAS – Usinas Siderúrgicas de
Minas Gerais S. A., bem como diversos cargos de conselheiro fiscal e de administração, como:
06/1999 – 08/2011 - PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Gerente Executivo na Gerência de Governança Corporativa e Participações Acionárias Minoritárias
Desde 04/2016 – ELETROBRAS – Centrais Elétricas Brasileiras S. A
Conselheiro Fiscal e Membro do Comitê de Auditoria
Desde 04/2016 – CEMIG e suas controladas: CEMIG D e CEMIG GT
Conselheiro de Administração – suplente / Membro do Comitê de RH
Desde 03/2011 – GUARANI S. A.
Conselheiro Fiscal – Membro Independente
04/2012 – 04/2016 - IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – Capítulo Rio de Janeiro
Coordenador de Capítulo
04/2010 – 04/2014 - Usiminas S. A.
Conselheiro de Administração / Membro do Comitê de RH / Membro do Comitê de Auditoria
09/2011 – 04/2013 – Cultura Inglesa S. A.
Conselheiro Fiscal
Marcio Ferraro - 831.699.547-68
Funcionário do Banco do Brasil desde 1988, atualmente Superintendente na Large Corporate. Foi Superintendente na Superintendência Corporate Bank Centro Sul - SP de 05/2016 à 10/2017, Gerente Executivo na
Diretoria de Corporate Bank de 07/2015 à 05/2016, Superintendente na Superintendência Regional Empresarial Centro Norte RJ de 01/2015 à 06/2015 e Superintendente na Superintendência Regional Empresarial
São Paulo de 01/2011 à 01/2015. É Diretor do Brasilian American Merchant Bank desde 01/2016.
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12.7/8 - Composição dos comitês
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui outros comitês além dos já descritos.
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a
administradores do emissor, controladas e controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há relações conjugais, uniões estáveis ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores do emissor;
b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor;
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do
emissor;
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor.
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e
controladas, controladores e outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre
administradores do emissor:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor;
b. controlador direto ou indireto do emissor;
c. fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas
pessoas, que sejam relevantes.
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores
12.11 Descrever as disposições de quaisquer acordos, inclusive apólices de seguro, que
prevejam o pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos administradores,
decorrentes da reparação de danos causados a terceiros ou ao emissor, de penalidades
impostas por agentes estatais, ou de acordos com o objetivo de encerrar processos
administrativos ou judiciais, em virtude do exercício de suas funções
Os membros do Conselho de Administração e diretores da Companhia e sua controlada são
cobertos por apólices de seguros para conselheiros e diretores (D&O), com abrangência em
todo o território nacional. O referido seguro prevê o pagamento ou reembolso de despesas
dos administradores caso seu patrimônio pessoal seja atingido em decorrência de atos
regulares de gestão da Companhia e de sua controlada.
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12.12 - Outras informações relevantes
12.12 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Nenhum dos administradores e membros do Conselho Fiscal do Grupo Kepler Weber possui
condenação criminal em processo administrativo da CVM transitado em julgado que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial.
A Kepler Weber está inserida no nível de governança Tradicional da BM&F Bovespa, contudo
buscar sempre adotar as melhores práticas de Governança Corporativa, seguindo os princípios
da transparência, equidade da informação, prestação de contas (accountability) e
responsabilidade corporativa.
De modo a garantir aos investidores o acesso a outras informações importantes sobre as
práticas do emissor quanto às assembleias gerais, sugere-se que seja informado neste item,
com relação às assembleias realizadas nos últimos 3 (três) anos:
(i)
(ii)
(iii)

a data da realização;
casos de instalação em segunda convocação;
o quorum exato de instalação de cada assembleia.

Data da Realização das
Assembleias

Caso de Instalação em segunda
Convocação

Quorum exato da instalação

AGOE 27/04/2017

Instalada em primeira convocação

70 % do total de
26.311.971 ON emitidas

AGOE 27/04/2016

Instalada em primeira convocação

74,2641% do total de
26.311.971 ON emitidas

AGOE 23/05/2015

Instalada em primeira convocação

76,1239% do total de
26.309.395 ON emitidas
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
13.1. Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria
estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de
auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes aspectos:

a) objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de remuneração foi
formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso o emissor
divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser
consultado
A prática de remuneração da administração da Companhia está em linha com as melhores
práticas de governança corporativa, visando atrair e reter os melhores profissionais do mercado. A
verba global de remuneração, compreendendo fixa e variável, estabelecida anualmente pela
Assembleia Geral de Acionistas, tem como objetivo estimular a cultura empreendedora e orientada
para resultados, alinhando os interesses da administração da Companhia com os dos seus acionistas.
A remuneração é estabelecida com base em pesquisas de mercado e está diretamente
alinhada ao desempenho esperado pelos acionistas da Companhia assim como aos interesses dos
próprios executivos em questão.
Além disso, após aprovação em Assembleia Geral da Companhia em 25/04/2014, foi criado o
Plano para Outorga de Opções para Compra de Ações (“Plano”) aos seus administradores, o que
permite o alinhamento dos interesses dos administradores aos dos acionistas do emissor, na medida
em que se compartilham dos mesmos riscos e ganhos proporcionados pela valorização de suas
ações.

b) Composição da remuneração, indicando:
i. Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles
Os membros do Conselho de Administração, assim como os membros do Conselho Fiscal,
recebem apenas remuneração fixa mensal pelo desempenho de suas funções.
Por sua vez, a remuneração da diretoria estatutária é composta de uma parte fixa e outra
variável. A parte fixa é composta pelos honorários, plano de saúde e plano de previdência. A parte
variável é composta por bônus e depende de um processo de avaliação de desempenhos
comportamentais e de resultados na atividade. O objetivo de cada elemento da política de
remuneração dos administradores é incentivar o alinhamento de interesses dos acionistas com as
metas da Companhia, de forma a estimular o comprometimento dos mesmos e também atrair e
reter profissionais altamente qualificados.
Além da remuneração, os administradores da Companhia serão elegíveis ao Plano, o qual
alinha os interesses dos administradores aos dos acionistas do emissor, na medida em que se
compartilha dos mesmos riscos e ganhos proporcionados pela valorização de suas ações.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
ii. Qual a proporção de cada elemento na remuneração total
Em 2015, a remuneração total, teve a seguinte destinação: 68 % de remuneração fixa e 32%
de remuneração variável.
Em 2016, a remuneração total, teve a seguinte destinação: 89 % de remuneração fixa e 11%
de remuneração variável.
Em 2017, a remuneração total, teve a seguinte destinação: 100 % de remuneração fixa e 0%
de remuneração variável.

iii. Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
Não há metodologia de cálculo e de reajuste específico para cada um dos elementos, uma
vez que são reajustados de acordo com os valores do mercado.

iv. Razões que justificam a composição da remuneração
A remuneração fixa está de acordo com as práticas adotadas pelo mercado. A composição da
remuneração variável está vinculada ao cumprimento de metas estabelecidas previamente e visam
tanto o alinhamento com os interesses dos acionistas como estabelecer desafios e reter talentos.

c) Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de
cada elemento da remuneração
A remuneração dos administradores é baseada na avaliação dos principais indicadores de
desempenho da Companhia: EBITDA, ROE (Return On Equity) e Lucro Líquido.

d) Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho
A remuneração é estruturada a partir do plano de metas e do orçamento aprovado pelo
Conselho de Administração para o exercício. Tendo em vista os indicadores de desempenho, caso
não atingidos 70% do Lucro Líquido, não há pagamento de bonificação.

e) Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e
longo prazo
A prática de remuneração se alinha na medida em que esteja de acordo com o planejamento
estratégico adotado pelo Conselho de Administração, em linha com os valores da Companhia. Além
disso, essa prática visa o incentivo na melhoria da gestão da Empresa e a permanência dos seus
executivos, proporcionando ganhos ao estimular o comprometimento com os resultados de curto e
longo prazos. Os indicadores de desempenho são relacionados diretamente através de análises
trimestrais dos indicadores visando corrigir eventuais desempenhos inferiores.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

f) Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos
Não aplicável à Companhia.

g) Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Não aplicável à Companhia.

h) práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração
individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:
i. os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando
de que forma participam
ii. critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual,
indicando se há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e,
em caso positivo, os critérios de comparação e a abrangência desses estudos
iii. com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a
adequação da política de remuneração do emissor

A verba global de remuneração, compreendendo fixa e variável, é estabelecida anualmente pela
Assembleia Geral de Acionistas. A remuneração é estabelecida com base em pesquisas de mercado e
está diretamente alinhada ao desempenho esperado pelos acionistas da Companhia, assim como aos
interesses dos próprios executivos em questão.
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

3,00

3,00

13,00

Nº de membros remunerados

7,00

3,00

3,00

13,00

1.017.845,64

2.274.092,78

225.397,44

3.517.335,86

Benefícios direto e indireto

0,00

289.673,70

0,00

289.673,70

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

225.397,44

3.807.009,56

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Os valores se referem à
remuneração reconhecida no
resultado da Companhia no ano
respectivo. A Assembleia Geral
Ordinária delibera a verba global
da remuneração para o período
desde a Assembleia Geral
Ordinária até a próxima
Assembleia Geral Ordinária.
Para o período desde a AGO de
abril de 2017 até a AGO de abril
de 2018, foi aprovada verba
global de R$ 10.361 mil. Para o
período desde a AGO 2017 e a
AGO 2018 foi efetivamente pago
o montante de R$ 3.620 mil.
1.017.845,64

2.563.766,48

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº total de membros

Diretoria Estatutária
7,00

Conselho Fiscal
3,00

Total
3,00

13,00
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7,00

3,00

3,00

13,00

921.201,12

2.342.245,80

214.828,44

3.478.275,36

Benefícios direto e indireto

0,00

315.098,03

0,00

315.098,03

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

470.100,10

0,00

470.100,10

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

214.828,44

4.263.473,49

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Os valores se referem à
remuneração reconhecida no
resultado da Companhia no ano
respectivo. A Assembleia Geral
Ordinária delibera a verba global
da remuneração para o período
desde a Assembleia Geral
Ordinária até a próxima
Assembleia Geral Ordinária.
Para o período desde a AGO de
abril de 2016 até a AGO de abril
de 2017, foi aprovada verba
global de R$ 6.996 mil. Para o
período desde a AGO 2016 e a
AGO 2017 foi efetivamente pago
o montante de R$ 4.565 mil.
921.201,12

3.127.443,93

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2015 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

3,83

3,00

13,83

Nº de membros remunerados

0,00

0,00

0,00

0,00

903.196,56

2.624.061,64

191.871,60

3.719.129,80

Benefícios direto e indireto

0,00

663.480,66

0,00

663.480,66

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
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Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus

0,00

2.086.524,80

0,00

2.086.524,80

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

191.871,60

6.469.135,26

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Os valores se referem à
remuneração reconhecida no
resultado da Companhia no ano
respectivo. A Assembleia Geral
Ordinária delibera a verba global
da remuneração para o período
desde a Assembleia Geral
Ordinária até a próxima
Assembleia Geral Ordinária.
Para o período desde a AGO de
abril de 2015 até a AGO de abril
de 2016, foi aprovada verba
global de R$ 7.463 mil. Para o
período desde a AGO 2015 e a
AGO 2016 foi efetivamente pago
o montante de R$ 6.623 mil.
903.196,56

5.374.067,10
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
13.3. Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o
exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho
fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo :

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

7,00

3,83

3,00

13,83

0

3,83

0

3,83

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

2.461.044

-

2.461.044

Valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas

-

2.461.044

-

2.461.044

Valor efetivamente reconhecido no resultado

-

2.086.525

-

2.086.525

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas

-

-

-

-

Valor efetivamente reconhecido no resultado

-

-

-

-

Ano 2015
Número de Membros
Número de Membros Remunerados
Bônus (em R$)

Participação no resultado (em R$)
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

7,00

3,00

3,00

13,00

0

3,00

0

3,0

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

2.423.256

-

2.423.256

Valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas

-

2.423.256

-

2.423.256

Valor efetivamente reconhecido no resultado

-

470.100

-

470.100

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas

-

-

-

-

Valor efetivamente reconhecido no resultado

-

-

-

-

Ano 2016
Número de Membros
Número de Membros Remunerados
Bônus (em R$)

Participação no resultado (em R$)
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

7,00

3,00

3,00

13,00

0

3,00

0

3,0

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

2.527.939

-

2.527.939

Valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas

-

2.527.939

-

Valor efetivamente reconhecido no resultado

-

-

-

-

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas

-

-

-

-

Valor efetivamente reconhecido no resultado

-

-

-

-

Ano 2017
Número de Membros
Número de Membros Remunerados
Bônus (em R$)

2.527.939

Participação no resultado (em R$)
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

7,00

4,00

3,00

13,00

0

4,00

0

4,0

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

2.527.939

-

2.527.939

Valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas

-

2.527.939

-

Valor efetivamente reconhecido no resultado

-

-

-

-

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas estabelecidas fossem atingidas

-

-

-

-

Valor efetivamente reconhecido no resultado

-

-

-

-

Ano 2018
Número de Membros
Número de Membros Remunerados
Bônus (em R$)

2.527.939

Participação no resultado (em R$)
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
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13.4. Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de
administração e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o
exercício social corrente, descrever:

a) Termos e condições gerais
O emissor pretende possuir um Plano para Outorga de Opções de Ações (“Plano”), que será
descrito de forma exaustiva neste item 13.4.
Além disso, o emissor estabeleceu um Programa de Incentivo de Longo Prazo (“Programa”),
que prevê o pagamento de Prêmio, sendo este uma gratificação referenciada em Ações a ser
concedida pela Companhia aos Beneficiários no âmbito do Programa, dividida em três
parcelas, a primeira a ser liquidada em dinheiro, e as demais em dinheiro ou Ações, a critério
do Conselho de Administração.

b) Principais objetivos do plano
O Plano tem por objetivo permitir que as Pessoas Elegíveis, sujeito a determinadas condições,
adquiram Ações, com vistas a: (a) estimular a expansão, o êxito e a consecução dos objetivos
sociais da Companhia; (b) alinhar os interesses dos acionistas da Companhia aos das Pessoas
Elegíveis; e (c) possibilitar à Companhia atrair e manter a ela(s) vinculados as Pessoas Elegíveis.
O Programa tem por objetivo outorgar Prêmios às Pessoas Elegíveis, com vistas a: (a) estimular
a expansão, o êxito e a consecução dos objetivos sociais da Companhia; (b) alinhar os
interesses da Companhia aos das Pessoas Elegíveis; e (c) proporcionar às Pessoas elegíveis um
reconhecimento pela boa gestão e o ótimo desempenho da Companhia.

c) Forma como o plano contribui para esses objetivos
A Companhia, ao estabelecer uma oportunidade de investimento diferenciada e competitiva
para os seus executivos, visando alinhar as ações dos Beneficiários do Plano à visão dos
acionistas e investidores da Companhia e, com isso, promovendo a atitude comprometida e
sustentável dos Beneficiários do Plano.
Com relação ao Programa, a Companhia concede uma premiação aos seus executivos,
promovendo a atitude comprometida e sustentável dos Beneficiários do Programa.

d) Como o plano se insere na política de remuneração do emissor
O Plano e o Programa tem por objetivo reforçar o nível de atração e retenção dos principais
executivos da Companhia.
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e) Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e
longo prazo
O Plano e o Programa buscam fortalecer a expectativa do acionista e investidor da Companhia
de se criar a visão e o comprometimento de longo prazo no executivo, e o compromisso dos
executivos em gerar valor e resultados sustentáveis para a Companhia no curto, médio e longo
prazo.

f) Número máximo de ações abrangidas
O número máximo de ações que estarão sujeitas ao Plano não poderá exceder 3% (três por
cento) das ações do capital social total da Companhia durante todo o prazo de vigência do
Plano.
Com relação ao Programa, caso a Companhia opte por liquidar os Prêmios por meio da entrega
de ações, caberá ao Conselho de Administração determinar o número total de ações que
poderão ser entregues no âmbito do Programa, observadas as regras e limites estabelecidos
no mesmo.

g) Número máximo de opções a serem outorgadas
No que diz respeito ao Plano, vide item 13.4 (f) acima. Já o Programa pode contemplar a
outorga de ações e não de opções de compra de ações.

h) Condições de aquisição de ações
Plano
Anualmente, e desde que atingido o patamar de 90% (noventa por cento) ou mais do lucro
líquido estabelecido pelo Conselho de Administração, o Conselho de Administração da
Companhia aprovará a outorga de Opções, elegendo os Beneficiários em favor dos quais serão
outorgadas Opções nos termos do Plano, fixando o Preço de Exercício das Opções e as
condições de seu pagamento, estabelecendo os prazos e condições de exercício das Opções e
impondo quaisquer outras condições relativas a tais Opções.
Para fazer jus às Opções, cada Beneficiário deverá investir 25% (vinte e cinco por cento) ou
50% (cinquenta por cento) de seu Bônus anual líquido, conforme definido pelo Conselho de
Administração com base nos respectivos níveis de remuneração e desempenho, na aquisição
de Ações Adquiridas.
A companhia concederá uma Gratificação, líquida de impostos, equivalente a 25% (vinte e
cinco por cento) do valor de mercado das Ações Adquiridas, para a aquisição de Ações
Adicionais. Essa Gratificação tem por objetivo refletir um desconto de 20% sobre o preço de
mercado das Ações Adquiridas para o Participante, para que o montante total das Ações
Adquiridas e Ações Adicionais tenham um custo efetivo de 80% do preço de mercado das
Ações na data da aquisição.
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As Ações Adquiridas estarão sujeitas a um período de Lock-Up de 3 (três) anos a contar da
Data de Outorga, período no qual os Beneficiários não poderão alienar ou onerar sob qualquer
forma suas Ações Adquiridas, sob pena de perda do direito de exercício das Opções
Cada opção de compra de ações dará direito ao Beneficiário de adquirir 1 (uma) ação da
Companhia, sujeito aos termos e condições estabelecidos no respectivo Contrato de Opção.
A outorga de Opções nos termos do Plano é realizada mediante a celebração de Contratos de
Opção entre a Companhia e os Beneficiários, os quais deverão especificar, sem prejuízo de
outras condições determinadas pelo Conselho de Administração: (a) a quantidade de Opções
objeto da outorga; (b) os termos e condições para aquisição do direito ao exercício das
Opções; (c) o prazo final para exercício das Opções; e (d) o Preço de Exercício e condições de
pagamento.
O Conselho de Administração poderá subordinar o exercício da Opção a determinadas
condições, bem como impor restrições à transferência das Ações adquiridas com o exercício
das Opções, podendo também reservar para a Companhia opções de recompra e/ou direitos
de preferência em caso de alienação pelo Beneficiário dessas mesmas Ações
Os Contratos de Opção serão celebrados individualmente com cada Beneficiário, podendo o
Conselho de Administração, estabelecer termos e condições diferenciados para cada Contrato
de Opção, sem necessidade de aplicação de qualquer regra de isonomia ou analogia entre os
Beneficiários, mesmo que se encontrem em situações similares ou idênticas.
O Beneficiário que desejar exercer a sua Opção deverá comunicar à Companhia, por escrito, a
sua intenção de fazê-lo e indicar a quantidade de Opções que deseja exercer, nos termos do
modelo de comunicação a ser divulgado pelo Conselho de Administração.

Programa
Cumpridas as condições do Programa, a outorga de Prêmios é realizada mediante a celebração
de Contratos de Outorga entre a Companhia e os Beneficiários, os quais deverão especificar,
sem prejuízo de outras condições determinadas pelo Conselho de Administração, a
Quantidade Referenciada de Ações e os termos e condições para aquisição de direitos
relacionados ao Prêmio.
O valor dos Prêmios será determinado pelo Conselho de Administração com base em múltiplos
da verba honorária mensal de cada Beneficiário, sendo que 1/3 do Prêmio será pago em
moeda corrente nacional e em até 5 (cinco) dias da Data de Outorga e os restantes 2/3 serão
pagos, a critério da Companhia, em moeda corrente nacional ou por meio da entrega de
Ações, em duas parcelas iguais, a primeira no prazo de 12 (doze) meses após a Data de
Outorga e a segunda no prazo de 24 (vinte a quatro) meses após a Data de Outorga.
A quantidade de Ações será calculada com base na média da cotação das Ações da Companhia
na BM&FBOVESPA, ponderada pelo volume de negociação, nos 60 (sessenta) últimos pregões
que antecederem a data de aprovação do Programa.
O Conselho de Administração poderá subordinar a aquisição de direitos relacionados às Ações
a determinadas condições, bem como impor restrições à sua transferência, podendo também
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reservar para a Companhia opções de recompra e/ou direitos de preferência em caso de
alienação pelo Beneficiário dessas mesmas Ações.
Os Contratos de Outorga serão celebrados individualmente com cada Beneficiário, podendo o
Conselho de Administração estabelecer termos e condições diferenciados para cada Contrato
de Outorga, sem necessidade de aplicação de qualquer regra de isonomia ou analogia entre os
Beneficiários, mesmo que se encontrem em situações similares ou idênticas.

i) Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
O Preço de Exercício das Opções outorgadas nos termos do Plano será determinado pelo
Conselho de Administração, com base na média da cotação das Ações da Companhia na
BM&FBOVESPA, ponderada pelo volume de negociação, nos 60 (sessenta) últimos pregões que
antecederem a outorga.
O Programa prevê a outorga de ações e não de opções de compra de ações. As ações serão
outorgadas em pagamento da remuneração variável a que fizerem jus os participantes eleitos,
não havendo, portanto, preço de exercício.

j) Critérios para fixação do prazo de exercício
Plano
Sem prejuízo dos demais termos e condições estabelecidos nos respectivos Contratos de
Opção, as Opções se tornarão exercíveis após o 3º aniversário da Data de Outorga.
As Opções não exercidas nos prazos e condições estipulados serão consideradas
automaticamente extintas, sem direito a indenização, observado o prazo máximo de vigência
das Opções, que será de 6 (seis) anos a partir da Data de Outorga.
O Plano entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral da Companhia e
permanecerá vigente por prazo indeterminado, podendo ser extinto, a qualquer tempo, por
decisão da Assembleia Geral. O término de vigência do Plano não afetará a eficácia das Opções
ainda em vigor outorgadas com base nele.

Programa
Sem prejuízo dos demais termos e condições estabelecidos nos respectivos Contratos de
Outorga, os Beneficiários somente adquirirão o direito à outorga dos Prêmios na medida em
que permanecerem continuamente vinculados como administradores ou empregados da
Companhia ou de outra sociedade sob seu controle, pelo período compreendido entre a Data
de Outorga e as datas previstas (a primeira parcela no prazo 12 (doze) meses após a Data de
Outorga e a segunda no prazo de 24 (vinte a quatro) meses após a Data de Outorga).
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k) Forma de liquidação
As opções serão liquidadas mediante a entrega de ações de emissão da Companhia. Com o
propósito de satisfazer o exercício de opções de compra de ações nos termos do Plano, a
Companhia poderá, a critério do Conselho de Administração, emitir novas ações dentro do
limite do capital autorizado ou alienar ações mantidas em tesouraria.
O valor dos Prêmios será determinado pelo Conselho de Administração com base em múltiplos
da verba honorária mensal de cada Beneficiário, sendo que 1/3 do Prêmio será pago em
moeda corrente nacional e em até 5 (cinco) dias da Data de Outorga e os restantes 2/3 serão
pagos, a critério da Companhia, em moeda corrente nacional ou por meio da entrega de
Ações, em duas parcelas iguais, a primeira no prazo de 12 (doze) meses após a Data de
Outorga e a segunda no prazo de 24 (vinte a quatro) meses após a Data de Outorga.

l) Restrições à transferência das ações
No contexto do Plano, as Ações Adquiridas estarão sujeitas a um período de Lock-Up de 3
(três) anos a contar da Data de Outorga, período no qual os Beneficiários não poderão alienar
ou onerar sob qualquer forma suas Ações Adquiridas, sob pena de perda do direito de
exercício das Opções.
Não há restrições à transferência das ações no contexto do Programa.

m) Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou
extinção do plano
Plano
Suspensão: O Conselho de Administração, poderá determinar a suspensão do direito ao
exercício das Opções, sempre que verificadas situações que, nos termos da lei ou
regulamentação em vigor, restrinjam ou impeçam a negociação de Ações por parte dos
Beneficiários
Alteração: O Conselho de Administração, no interesse da Companhia e de seus acionistas,
poderá rever as condições do Plano, desde que não altere os respectivos princípios básicos.
Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades por ações,
às companhias abertas, na legislação trabalhista e/ou aos efeitos fiscais de um plano de
opções de compra, poderá levar à revisão integral do Plano.
Extinção: O Plano poderá ser extinto a qualquer tempo pela Assembleia Geral de Acionistas da
Companhia.

Programa
Suspensão: Não aplicável.
Alteração: Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades
por ações, às companhias abertas, na legislação trabalhista e/ou aos efeitos fiscais de um
plano de opções de compra, poderá levar à revisão integral do Programa.
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Extinção: O Programa poderá ser extinto a qualquer tempo pela Assembleia Geral de
Acionistas da Companhia.

n) Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no
plano de remuneração baseado em ações
Plano
Nas hipóteses de Desligamento do Beneficiário, os direitos a ele conferidos de acordo com o
Plano poderão ser extintos ou modificados, observado o disposto abaixo.
Se, a qualquer tempo, o Beneficiário:
(a)
desligar-se da Companhia por vontade própria, pedindo demissão do seu emprego ou
renunciando ao seu cargo de administrador: (i) as Opções ainda não exercíveis de acordo com
o respectivo Contrato de Opção, na data do seu Desligamento, restarão automaticamente
extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a
qualquer indenização; e (ii) as Opções já exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de
Opção, na data do seu Desligamento, poderão ser exercidas, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data de Desligamento, após o que as mesmas restarão automaticamente extintas,
de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer
indenização;
(b)
for desligado da Companhia por vontade desta, mediante demissão por justa causa, ou
destituição do seu cargo por violar os deveres e atribuições de administrador: (i) as Opções
ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu
Desligamento, restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de
aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização; e (ii) as Opções já exercíveis
de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu Desligamento, poderão ser
exercidas, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de Desligamento, após o que as
mesmas restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso
prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização;
(c)
for desligado da Companhia por vontade desta, mediante demissão sem justa causa,
ou destituição do seu cargo sem violação dos deveres e atribuições de administrador: (i) as
Opções ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu
Desligamento, restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de
aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização; e (ii) as Opções já exercíveis
de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu Desligamento, poderão ser
exercidas, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de Desligamento, após o que as
mesmas restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso
prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização;
(d)
desligar-se da Companhia por aposentadoria normal: (i) as Opções ainda não exercíveis
de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu Desligamento, restarão
automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou
notificação, e sem direito a qualquer indenização; e (ii) as Opções já exercíveis de acordo com
o respectivo Contrato de Opção, na data do seu Desligamento, poderão ser exercidas, no prazo
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de 30 (trinta) dias contados da data de Desligamento, após o que as mesmas restarão
automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou
notificação, e sem direito a qualquer indenização; e
(e)
desligar-se da Companhia por falecimento ou invalidez permanente, todas as Opções,
já exercíveis ou ainda não exercíveis, de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data
do seu Desligamento ou falecimento, poderão ser exercidas no prazo de 12 (doze) meses
contados da data do Desligamento ou falecimento, conforme aplicável, após o que as mesmas
restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou
notificação, e sem direito a qualquer indenização.

Programa
Em caso de Desligamento do Beneficiário por renúncia ao cargo de administrador ou
destituição do cargo por violação dos deveres e atribuições de administrador, os direitos de
recebimento dos Prêmios cujos prazos de carência previstos ainda não tenham sido satisfeitos
na data do Desligamento serão extintos, de pleno direito, independentemente de aviso prévio
ou notificação, e sem direito a qualquer indenização.
Em caso de Desligamento do Beneficiário por destituição do cargo sem violação dos deveres e
atribuições de administrador, aposentadoria normal, falecimento ou invalidez permanente, os
prazos de carência serão considerados antecipados, de maneira que o Beneficiário, ou seus
herdeiros, conforme o caso, adquirirá automaticamente o direito aos Prêmios restantes de
maneira integral.
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13.5. Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos
exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração
e da diretoria estatutária, elaborar tabela com o seguinte conteúdo :

Remuneração baseada em ações - exercício social encerrado em 31/12/2014
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Nº de membros

7

3,17

Nº de membros remunerados

0

3,17

Outorga de opções de compras de ações

-

Data de outorga

-

27/06/2014

Quantidade de opções outorgadas

-

87.019

Prazo para que as opções se tornem
exercíveis

-

3 anos da data da
outorga

Prazo máximo para exercício das opções

-

6 anos da data da
outorga

Prazo de restrição à transferência das
ações

-

3 anos

Preço médio ponderado de exercício:

-

(a) Das opções em aberto no início do
exercício social

-

R$ 39,35

(b) Das opções perdidas durante o
exercício social

-

-

(c) Das opções exercidas durante o
exercício social

-

-

(d) Das opções expiradas durante o
exercício social

-

-

Valor justo das opções na data da
outorga

-

-

Diluição potencial no caso do exercício
de todas as opções outorgadas

-

-
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Remuneração baseada em ações - exercício social encerrado em 31/12/2015
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Nº de membros

7

3,83

Nº de membros remunerados

0

3,83

Outorga de opções de compras de ações

-

Data de outorga

-

03/07/2015

Quantidade de opções outorgadas

-

150.257

Prazo para que as opções se tornem
exercíveis

-

3 anos da data da
outorga

Prazo máximo para exercício das opções

-

6 anos da data da
outorga

Prazo de restrição à transferência das
ações

-

3 anos

Preço médio ponderado de exercício:

-

(a) Das opções em aberto no início do
exercício social

-

R$ 27,65

(b) Das opções perdidas durante o
exercício social

-

-

(c) Das opções exercidas durante o
exercício social

-

-

(d) Das opções expiradas durante o
exercício social

-

-

Valor justo das opções na data da
outorga

-

-

Diluição potencial no caso do exercício
de todas as opções outorgadas

-

-
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13.6 Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria
estatutária ao final do último exercício social, elaborar tabela com o seguinte conteúdo :

Remuneração baseada em ações - exercício social encerrado em 31/12/2014
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Nº de membros

7

3,17

Nº de membros remunerados

0

3,17

Quantidade

-

87.019

Data em que se tornarão exercíveis

-

3 anos da data da
outorga

Prazo máximo para exercício das opções

-

6 anos da data da
outorga

Prazo de restrição à transferência das
ações

-

3 anos

-

R$ 39,35

-

-

Quantidade

-

-

Prazo máximo para exercício das opções

-

-

Prazo de restrição à transferência das
ações

-

-

-

-

Valor justo das opções no último dia do
exercício social

-

-

Valor justo do total das opções no
último dia do exercício social

-

-

Opções ainda não exercíveis

Preço médio ponderado de exercício
Valor justo das opções no último dia do
exercício social
Opções exercíveis

Preço médio ponderado de exercício
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Remuneração baseada em ações - exercício social encerrado em 31/12/2015
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Nº de membros

7

3,83

Nº de membros remunerados

0

3,83

Quantidade

-

122.337

Data em que se tornarão exercíveis

-

3 anos da data da
outorga

Prazo máximo para exercício das opções

-

6 anos da data da
outorga

Prazo de restrição à transferência das
ações

-

3 anos

-

R$ 27,65

-

-

Quantidade

-

-

Prazo máximo para exercício das opções

-

-

Prazo de restrição à transferência das
ações

-

-

-

-

Valor justo das opções no último dia do
exercício social

-

-

Valor justo do total das opções no
último dia do exercício social

-

-

Opções ainda não exercíveis

Preço médio ponderado de exercício
Valor justo das opções no último dia do
exercício social
Opções exercíveis

Preço médio ponderado de exercício

A movimentação do plano de opções está demonstrada a seguir:
1ª Outorga

2ª Outorga

Saldo em 31/12/2016(*)

68.726

122.337

Saldo em 31/12/2017

68.726

122.337

(*) Opções baixadas pelo desligamento de diretor participante do plano de opções de ações.
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária
13.7. Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada
em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios
sociais, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:

Não existem opções exercidas da diretoria estatutária da Companhia.
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções
13.8. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados
divulgados nos itens 13.5 a 13.7, tal como a explicação do método de precificação do valor
das ações e das opções, indicando, no mínimo:

a) Modelo de precificação
O Preço de Exercício das Opções outorgadas nos termos do Plano será determinado pelo
Conselho de Administração, com base na média da cotação das Ações da Companhia na
BM&FBOVESPA, ponderada pelo volume de negociação, nos 60 (sessenta) últimos pregões que
antecederem a outorga.

b) Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio
ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção,
dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco
Preço da ação na data do exercício (27.06.2014): R$ 40,70
Preço médio da ação na data de exercício (27.06.2014): R$ 39,35 (com base na média da
cotação das Ações da Companhia na BM&FBOVESPA, ponderada pelo volume de negociação,
nos 60 (sessenta) últimos pregões que antecederem a outorga.)
Volatilidade esperada: O volume de ações envolvidas no Plano de Opções é muito pequeno,
razão pela qual não se espera volatilidade.
Prazo de vida da Opção: 6 anos após a data de outorga
Dividendos esperados: Nos termos da Política de Dividendos vigente, aprovada em Assembleia
Geral Ordinária de 24/04/2013.
Taxa de juros livre de risco: Não se aplica.

Preço da ação na data do exercício (06.07.2015): R$ 26,72
Preço médio da ação na data de exercício (06.07.2015): R$ 27,65 (com base na média da
cotação das Ações da Companhia na BM&FBOVESPA, ponderada pelo volume de negociação,
nos 60 (sessenta) últimos pregões que antecederem a outorga.)
Volatilidade esperada: O volume de ações envolvidas no Plano de Opções é muito pequeno,
razão pela qual não se espera volatilidade.
Prazo de vida da Opção: 6 anos após a data de outorga
Dividendos esperados: Nos termos da Política de Dividendos vigente, aprovada em Assembleia
Geral Ordinária de 24/04/2013.
Taxa de juros livre de risco: Não se aplica.
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções
c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de
exercício antecipado
Não aplicável à Companhia.

d) Forma de determinação da volatilidade esperada
Não aplicável à Companhia.

e) Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo
Não aplicável à Companhia.
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão
13.9. Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil
ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo
emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle
comum, por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho
fiscal, agrupados por órgão, na data de encerramento do último exercício social
2017
Conselho de Administração
José Pais Rangel

Ações
Ordinárias
8.000

Fernando Florêncio Campos

0

Maria Gustava Brochado Heller Britto

0

Antônio Sérgio Riede

0

Valmir Pedro Rossi

0

Marcelo Gasparino da Silva

0

Carlos Infante de Castro

0

Diretoria Estatutária
Anastácio Ubaldino Fernandes Filho

23.835

Olivier Michel Colas

12.064

André Luís Paz Acosta

3.298

Conselho Fiscal
Marcio Aloisio Tavares Scalioni

0

Nilo José Panazzolo
Gracielle Beltrami Hummel Bulhões
Garcia

0
0
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
13.10. Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho
de administração e aos diretores estatutários, fornecer as seguintes informações em forma
de tabela:
Conselho de
Administração
7,00
-

3,00
Brasil Prev

Conselho
Fiscal
3,00
-

-

-

-

-

-

-

Valor atualizado das contribuições
acumuladas no plano de previdência até
o encerramento do último exercício
social, descontada a parcela relativa a
contribuições feitas diretamente pelos
administradores (R$)

-

264.254

-

Valor total acumulado das contribuições
realizadas durante o último exercício
social, descontada a parcela relativa a
contribuições feitas diretamente pelos
administradores (R$)

-

20.118

-

-

* Poderá ser resgatado somente da provisão
formada por suas contribuições, respeitando
a carência inicial e mínima entre resgates de
60 dias.
* Em caso de desligamento da empresa antes
de atingir a idade de elegibilidade ao
benefício, terão direito assegurado sobre a
provisão formada pelas contribuições do
participante. Nesse caso, também terão
direito sobre a provisão formada pelas
contribuições da empresa, conforme regra de
tempo de contribuição ao Plano.

-

Exercício Social 2017
Número de membros
Nome do plano
Quantidade de administradores que
reúnem as condições para se aposentar
Condições para se aposentar
antecipadamente

Se há a possibilidade de resgate
antecipado e quais as condições

Diretoria Estatutária

PÁGINA: 176 de 263

Formulário de Referência - 2018 - KEPLER WEBER S.A.

Versão : 7

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2017

31/12/2016

Conselho de Administração
31/12/2015

31/12/2017

31/12/2016

Conselho Fiscal

31/12/2015

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Nº de membros

3,00

3,00

3,83

7,00

7,00

7,00

3,00

3,00

3,00

Nº de membros
remunerados

3,00

3,00

3,83

7,00

7,00

7,00

3,00

3,00

3,00

Valor da maior
remuneração(Reais)

1.098.666,00

1.467.634,82

2.319.463,73

131.600,16

131.600,16

120.008,00

71.609,48

71.609,48

61.266,16

Valor da menor
remuneração(Reais)

411.093,79

418.690,78

631.607,00

131.600,16

131.600,16

120.008,00

71.609,48

71.609,48

61.266,16

Valor médio da
remuneração(Reais)

758.030,93

937.448,53

1.359.234,66

131.600,16

131.600,16

120.008,00

71.609,48

71.609,48

61.266,16

Observação
Diretoria Estatutária
31/12/2015

Média ponderada em função da saída de um diretor que exerceu mandato por prazo inferior que 12 meses.

Conselho de Administração
Conselho Fiscal
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
13.12. Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que
estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as consequências financeiras para
o emissor
Não aplicável à Companhia.
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
13.13. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração
total de cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho
de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes
relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras
contábeis que tratam desse assunto

Orgão
Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal

Exercício Social 2015
13%
84%
3%

Orgão
Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal

Exercício Social 2016
22%
73%
5%

Orgão
Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal

Exercício Social 2017
16%
80%
4%
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
13.14. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no
resultado do emissor como remuneração de membros do conselho de administração, da
diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não
a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria
prestados
Não houve pagamento de remuneração para membros do Conselho de Administração ou da
Diretoria por qualquer razão que não a função que ocupam.
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

13.15
Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de
controladas do emissor, como remuneração de membros do conselho de administração, da
diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão, especificando a
que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos

Não houve pagamento de remuneração para membros do Conselho de Administração ou da
Diretoria Estatutária reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de
sociedades sob controle comum e da controlada da Companhia.
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13.16 - Outras informações relevantes
13.16. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não existem outras informações relevantes sobre este item 13.
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14.1 - Descrição dos recursos humanos
14.1 Descrever os recursos humanos do emissor, fornecendo as seguintes informações1
a)

número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica)
O número de empregados ao final dos exercícios de 2017, 2016 e 2015 está
representado nas tabelas abaixo:
Empregados
Administrativo*
Operacional*
Total

2017
234
1152
1386

Localização
São Paulo, SP
Porto Alegre, RS
Panambi, RS
Campo Grande, MS
Total

2017
21
00
1145
220
1386

2016
228
1152
1380
2016
27
00
1198
155
1380

2015
264
1186
1450
2015
32
48
1209
161
1450

Observação: Base 31/12 dos respectivos anos.
*Reclassificação no critério de definição dos grupos, sendo o conceito estendido para
os anos anteriores.
b)

número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica)
2017

2016

2015

11

11

29

Operacional

151

155

256

Total

162

166

285

2015
1
0
139
26
166

2015
1
1
257
26
285

Terceirizados
Administrativo

Localização
São Paulo, SP
Porto Alegre, RS
Panambi, RS
Campo Grande, MS
Total

2017
1
0
135
26
162

NI – Não Informado

Quando da apresentação anual do formulário de referência, as informações devem se referir aos 3
últimos exercícios sociais. Quando da apresentação do formulário de referência por conta do pedido de
registro de distribuição pública de valores mobiliários, as informações devem se referir aos 3 últimos
exercícios sociais e ao exercício social corrente.
1
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14.1 - Descrição dos recursos humanos
Observações:



c)

Os números refletem uma média mensal de terceirizados nos respectivos anos.
São terceirizados, para fins deste cálculo, pessoas que comparecem diariamente na
empresa com contratos mínimos de um semestre e funcionários terceiros de contrato
temporário.

índice de rotatividade

O índice de rotatividade dos empregados da Companhia ao final dos exercícios de 2017, 2016 e
2015 foi conforme a tabela abaixo:
2017 2016 2015
1,74% 2,05% 3,11%
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos
14.2 Comentar qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números divulgados
no item 14.1 acima
Mínimo incremento de colaboradores no quadro de lotação da empresa em comparação com
o ano de 2016.
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados
14.3 Descrever as políticas de remuneração dos empregados do emissor, informando:
a)

política de salários e remuneração variável

A Política Salarial da Companhia visa reconhecer a capacitação profissional e o desempenho
dos colaboradores, tendo como premissa básica o atendimento aos requisitos do cargo, o
desenvolvimento técnico-profissional, bem como sua contribuição efetiva para os resultados
da Companhia. É aplicada observando-se os padrões de mercado, o equilíbrio funcional
interno, além do desempenho da Companhia e seus resultados.
A Política de Remuneração variável tem como premissa básica o atendimento de indicadores
estratégicos, ou seja, de metas corporativas e departamentais estabelecidas, cujos resultados
contribuam para o resultado da companhia.

b)

política de benefícios

A companhia possui os seguintes benefícios:
Assistência Médica: O plano de Assistência Médica é subsidiado pela Companhia e sua
controlada em 80% do valor da mensalidade dos colaboradores e seus familiares (cônjuge e
filhos). O plano possui coberturas para atendimentos básicos e especializados, com
abrangência uniforme a todos os colaboradores da empresa.
Auxilio farmácia: É um benefício para auxílio à aquisição de medicamentos, estendido ao
colaborador e seus dependentes. O percentual de subsídio varia de 50% a 70% conforme
critérios estabelecidos internamente.
Seguro de Vida: A empresa subsidia na sua totalidade o seguro de vida de seus colaboradores.
Conforme os critérios estabelecidos o prêmio pode chegar a 48 vezes o salário nominal.
Vale transporte: O transporte é subsidiado pela empresa em 50%, respeitando o limite legal
de 6% de desconto para seus colaboradores.
Assistência Odontológica: Localizada nas unidades fabris da controlada Kepler Weber
Industrial S/A há atendimento odontológico por profissionais especializados. O serviço é
oferecido de forma gratuita aos colaboradores da Companhia e sua controlada.
Restaurante Interno: A empresa possui restaurantes internos nos seus parques fabris,
subsidiando 80% do valor da alimentação de seus colaboradores, além de oferecer café da
manhã aos seus colaboradores, sem qualquer custo adicional.
Refeição: Para as unidades que não possuem restaurante interno a empresa disponibiliza um
cartão Refeição. O crédito é concedido no primeiro dia útil do mês. A empresa subsidia 80% do
vale e o colaborador participa com 20% descontado em folha de pagamento.
Auxilio Alimentação: É concedido através de cartão alimentação para área operacional, de
forma complementar para a compra de alimentos na rede credenciada de supermercados,
açougues, frutarias e etc. O crédito é concedido no primeiro dia útil do mês, tendo como base
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados
de pagamento o índice de presenteísmo. A empresa subsidia 80% do vale e o colaborador
participa com 20% descontado em folha de pagamento.
Previdência Privada: A empresa oferece plano de previdência complementar aos seus
colaboradores, conforme critérios estabelecidos pelo programa.

Auxilio Estudante: Anualmente a empresa concede aos colaboradores estudantes, conforme
critérios estabelecidos, o valor de um salário mínimo vigente.

c)

características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados
não-administradores, identificando:

i. grupos de beneficiários
ii. condições para exercício
iii. preços de exercício
iv. prazos de exercício
v. quantidade de ações comprometidas pelo plano
A Companhia não adota planos de remuneração baseados em ações para empregados nãoadministradores.
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos
14.4 Descrever as relações entre o emissor e sindicatos, indicando se houve paralisações e
greves nos 3 últimos exercícios sociais
A Companhia e sua controlada tem uma relação harmoniosa com o Sindicato dos
Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Materiais Elétricos (STIMMME)
locais.
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14.5 - Outras informações relevantes
14.5.

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Todas as informações relevantes a este tópico foram esclarecidas nos demais itens do
Formulário de Referência.
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

BANCLASS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
10.765.399/0001-55

Brasileira-RJ

Não

Não

01/09/2015

Não
2.614.998

9,938000%

0

0,000000%

2.614.998

9,938000%

0,000000%

1.320.400

5,011000%

0,000000%

3.835.000

14,575000%

4.598.648

17,480000%

4.592.650

17,460000%

Tarpon Gestora de Recursos S.A.
05.341.549/0001-63

Brasileira-SP

Não

Não

03/10/2018

Não
1.320.400

5,011000%

0

Fernando Francisco Brochado Heller
030.076.338-77

Brasileiro-MG

Não

Não

Não
3.835.000

14,575000%

0

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
33.754.482/0001-24

Brasileira-RJ

Sim

Não

31/03/2011

Não
4.598.648

17,480000%

0

0,000000%

BB Banco de Investimentos
24.933.830/0001-30

Brasileira-RJ

Sim

Não

31/03/2011

Não
4.592.650

17,460000%

0

0,000000%
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ
Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

OUTROS
9.350.234

35,536000%

0

0,000000%

9.350.234

35,536000%

41

0,000000%

0

0,000000%

41

0,000000%

26.311.971

100,000000%

0

0,000000%

26.311.971

100,000000%

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %
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15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

25/04/2018

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

6.039

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

137

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

6

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

26.274.797

99,860000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000000%

Total

26.274.797

99,860000%
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15.4 Caso o emissor deseje, inserir organograma dos acionistas do emissor, identificando
todos os controladores diretos e indiretos bem como os acionistas com participação igual ou
superior a 5% de uma classe ou espécie de ações, desde que compatível com as informações
apresentadas nos itens 15.1 e 15.2:
Não aplicável.
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15.5 Com relação a qualquer acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o
controlador seja parte, regulando o exercício do direito de voto ou a transferência de ações
de emissão do emissor, indicar:
a. partes / b. data de celebração / c. prazo de vigência
O Acordo de Votos celebrado em 14 de maio de 2015 entre os acionistas, Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e BB Banco de Investimento S.A., arquivado na sede
da Companhia na data de 22 de junho de 2015, possui prezo de vigência de 10 anos, contados
a partir da data de sua assinatura, podendo ser renovado por mais 5 anos, se houver acordo
entre as Partes ou enquanto as Partes detiverem, cada uma, no mínimo 5% do total das ações
da Companhia.

d. descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle
O Acordo de Votos prevê que nenhuma das matérias a seguir descritas, no que se refere à
Companhia e/ou suas controladas, poderá ser deliberada nas assembleias gerais e/ou reuniões
do conselho de administração da Companhia, pelos acionistas ou conselho de administração,
sem que antes haja uma reunião prévia das Partes, sendo que o quórum de aprovação é por
unanimidade (“Reunião Prévia”):
a)
Alteração dos atos constitutivos, contratos sociais e estatutos da Companhia e de suas
controladas;
b)
Cisão, fusão, incorporação, transformação, permuta ou qualquer outro ato de
reorganização societária, inclusive de suas empresas controladas, ou a decisão de reverter ou
suspender qualquer desses processos;
c)
Aumento ou redução do capital social, resgate ou amortização de ações ou aquisição
de ações próprias, inclusive em suas empresas controladas;
d)
Toda e qualquer operação destinada à compra ou à aquisição, sob qualquer outra
forma, de participações societárias em sociedades de qualquer natureza, nacionais ou
estrangeiras, registradas ou a serem registradas no ativo permanente da Sociedade, qualquer
que seja o percentual objeto da aquisição, assim como operações de venda ou alienação de
participações societárias detidas pela Sociedade, qualquer que seja o percentual objeto da
alienação;
e)
Celebração de contratos pela Companhia em valor superior a R$ 75 milhões (setenta e
cinco milhões de reais);
f)
Aprovação do plano de negócios da Companhia e de todo e qualquer documento e/ou
contrato a ele relacionado;
g)
Aumento de participação em sociedades controladas ou coligadas, no Brasil ou no
exterior, ou a criação de qualquer subsidiária, inclusive integral;
h)
A constituição de novas sociedades, abertura e fechamento de filiais e escritórios de
representação ou a dissolução ou liquidação da Companhia ou de qualquer de suas empresas
controladas, ou a decisão de reverter ou suspender qualquer desses processos;
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i)
Celebração e alteração de acordos de acionistas em sociedades que a Companhia
tenha participação;
j)
Aprovação de (1) empréstimos e financiamentos, incluindo a concessão de qualquer
garantia real ou fidejussória, no valor agregado igual ou superior a R$50 milhões (cinquenta
milhões), ou (2) contratos de qualquer natureza que impliquem, por meio de uma operação
isolada em obrigações, no valor agregado igual ou superior a R$ 75 milhões (setenta e cinco
milhões de reais);
k)
Autorização para a alienação ou transferência de titularidade, a qualquer título, de ou
sobre bens imóveis e/ou móveis, e direitos integrantes do ativo permanente, bem como a
alienação ou a oneração da participação societária da Companhia em qualquer de suas
empresas controladas, em qualquer hipótese desde que envolva valor superior a R$2 milhões;
l)
Proposição de política de pagamento de dividendos e proposição à Assembleia Geral
de distribuição de dividendos;
m)
Autorização para o encaminhamento à Assembleia Geral de qualquer proposta de
iniciativa da Diretoria;
n)
Autorização para o pagamento antecipado de obrigações a credores e/ou
fornecedores em montante superior a R$10 milhões (dez milhões de reais);
o)
A emissão de todo e qualquer valor mobiliário (inclusive debêntures simples e notas
promissórias), ou título conversível em valor mobiliário, pela Sociedade ou por suas empresas
controladas;
p)
Manifestação sobre o relatório da administração, as demonstrações financeiras e as
contas da diretoria;
q)
Fixação e distribuição, dentro dos limites fixados anualmente pela Assembleia Geral,
dos valores da remuneração dos administradores, quando votada verba global;
r)
Autorização para a prestação de fianças ou avais, ou oneração de bens ou direitos do
ativo permanente, em favor de controladas ou coligadas;
s)

Eleição e destituição dos membros da Diretoria;

t)
Aprovação de quaisquer contratos ou operações entre a Companhia e suas
Controladas de um lado e seus acionistas controladores, sociedades sob controle comum,
sociedades coligadas a tais acionistas, além de fundos em que tais acionistas tenham a maioria
ou a totalidade das quotas e o poder de destituir isoladamente o administrador, ou membros
dos órgãos de administração, de outro lado, em montante superior a R$200 mil ou a 1% do
patrimônio líquido, o que for maior, observado que, em qualquer hipótese, tais operações
deverão ser realizadas em condições de mercado;
u)
Aprovação de deliberação acerca de qualquer matéria que, por lei, enseje ao acionista
de qualquer de suas empresas controladas o direito de retirar-se ou qualquer de suas
empresas controladas;

Nas Reuniões Prévias, cada Ação terá direito a um voto nas deliberações e as decisões
tomadas nessas reuniões deverão ser registradas em ata, a ser assinada pelas Partes,
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consubstanciando-as e fixando a orientação prevalecente, a qual será transmitida ao(s) seu(s)
respectivo(s) representante(s) na Assembleia Geral e/ou aos membros do Conselho de
Administração por elas indicados, para que a observem. As Partes deverão sempre participar
das Reuniões Prévias por meio de representantes devidamente investidos de poderes para
deliberar sobre as matérias da ordem do dia.
Toda e qualquer deliberação tomada em Reunião Prévia vinculará as Partes para todos os fins
e efeitos de direito, e determinará seu voto na respectiva Assembleia Geral de Acionistas ou o
voto dos conselheiros por elas indicados na respectiva reunião do Conselho de Administração.
Para estes efeitos, as Partes, neste ato e na forma do disposto no art. 118, § 7º, da Lei das
Sociedades por Ações, outorgam-se, enquanto vigorar o presente Acordo, poderes para sua
recíproca representação em cada Assembleia Geral de Acionistas, de forma que a Parte
ausente será representada pela presente, manifestando o voto estritamente nos termos da ata
de Reunião Prévia relativa às matérias da respectiva Assembleia Geral de Acionistas.
Os conselheiros independentes não estão vinculados pelas instruções de voto emitidas nas
Reuniões Prévias de Acionistas.

e. descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores, membros de comitês
estatutários ou de pessoas que assumam posições gerenciais
Pelo Acordo de Votos, As Partes comprometem-se a eleger o maior número de membros
possíveis no Conselho de Administração da Companhia, a serem indicados em quantidades
iguais por cada Parte.
Caso a quantidade total de membros indicados ao Conselho de Administração seja em número
ímpar, haverá revezamento na indicação dos membros pelas Partes, de modo que a Parte que
indicou o maior número de conselheiros na eleição imediatamente anterior, cederá à Parte
que indicou o menor número de conselheiros na eleição imediatamente anterior, o direito de
indicar um conselheiro a mais na próxima eleição em que forem indicados membros do
Conselho de Administração em número ímpar.
Quando a diferença entre a participação acionária detida pelas Partes na Companhia for maior
ou igual a 5% (cinco por cento), e desde que a participação acionária da Parte permita, aquela
que detiver maior número de ações terá direito de eleger número maior de conselheiros,
proporcionalmente ao número de ações detidas.
As Partes obrigam-se a votar em bloco nas pessoas indicadas na forma desta Cláusula para
integrar o Conselho de Administração, cujos nomes não poderão ser recusados, salvo na
hipótese de desatendimento a prescrições legais.
Os candidatos ao conselho de administração a serem indicados pelas Partes deverão atender,
no mínimo, aos seguintes requisitos: (i) não estar impedido por lei especial, ou condenado por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) não estar condenado a pena de suspensão
ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne
inelegível para os cargos de administração de companhia aberta; (iii) atender ao requisito de
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reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (iv) não ocupar cargo
em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não ter, nem
representar, interesse conflitante com o da companhia.
O Presidente do Conselho de Administração será definido em comum acordo entre as Partes,
exceto quando não houver igualdade entre as respectivas participações acionárias na
Companhia, caso em que o Presidente passará a ser escolhido pela Parte que detiver a maior
participação acionária.
Os critérios constantes das Cláusulas 3.2 e seguintes também se aplicam à eleição de membros
do Conselho Fiscal.
As Partes indicarão e elegerão para o Conselho Fiscal o mesmo número de membros eleitos
pelos demais acionistas da Companhia, mais um.

f. descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquirilas
A vinculação das ações se dá exclusivamente com relação ao direito de voto das Ações,
estando as Partes livres para, a qualquer momento, transferir e onerar, a qualquer título, total
ou parcialmente, as suas Ações, sem a necessidade de qualquer manifestação da outra Parte.
Na hipótese de qualquer das Partes transferir a terceiros Ações de sua propriedade, tais Ações
transferidas estarão automaticamente desvinculadas do presente Acordo, desde que
observado o disposto abaixo:
Qualquer dos Acionistas poderá, a qualquer tempo, deixar de integrar o presente Acordo,
desvinculando, assim, as suas Ações, desde que notifique a outra Parte e a Companhia por
escrito acerca de sua intenção e do número de Ações Vinculadas que deseja desvincular deste
Acordo de Acionistas, com, no mínimo, 10 dias de antecedência.
As ações detidas pelas Partes e/ou Afiliadas, que não sejam Ações Vinculadas, poderão ser
livremente alienadas ou transferidas a terceiros, mas as Partes e/ou suas Afiliadas não
poderão com elas votar em sentido diverso do deliberado em Reunião Prévia.

g. descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do
conselho de administração ou de outros órgãos de fiscalização e controle
Cada uma das Partes concorda expressamente que deverá (i) exercer seu direito de voto nas
assembleias gerais da Companhia em bloco e de acordo com o deliberado na respectiva
Reunião Prévia, e (ii) fazer com que os representantes por elas indicados no conselho de
administração da Companhia votem nas respectivas reuniões desse órgão de acordo com o
deliberado na Reunião Prévia correspondente.
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15.6 Indicar alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor1

Até 2006 a Companhia era controlada e administrada pela CAIXA PREVID. FUNC. DO BANCO
DO BRASIL - PREVI, INSTITUTO AERUS SEGURIDADE SOCIAL, BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A
e SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO. Em função da reestruturação descrita no item 6.5
que ocorreu ao longo de 2007, ao final do exercício o controle da Companhia passou a ser:

CAIXA PREVID. FUNC. DO BANCO DO BRASIL - PREVI
BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A
SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
BANCO ITAU BBA S/A
MENNET S/A
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

% Capital
Social
17,66%
17,63%
11,29%
9,22%
6,23%
5,19%

No decorrer de 2008 e 2009 ocorreu uma série de aumentos de capital pela conversão de
bônus de subscrição, concedidos como vantagem adicional aos debenturistas na emissão de
debêntures realizada no final de 2007. Não houve alteração na posição dos acionistas
controladores, mas como resultado de tais subscrições e da movimentação em bolsa das
ações, o controle da Companhia no final dos exercícios de 2008 e 2009 era:

PREVI - CAIXA PREVID. FUNC. DO BANCO DO BRASIL
BB BANCO DE INVESTIMENTOS S/A
SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
MENNET S/A
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

% Capital Social
2009
2008
17,67%
17,66%
17,65%
17,63%
10,10%
6,76%
5,59%
5,58%
5,19%
5,18%

Em janeiro de 2010, o Serpros Fundo de Investimento Multipatrocinado comunicou à Kepler
Weber S/A que alienou 30.224.514 ações ordinárias e passou a deter4,9% do capital social da
Companhia e no final do ano de 2010 encerrou sua posição com 2,12%. O Banco Santander
Brasil S/A alienou 15.000.000 (quinze milhões) de ações ordinárias de emissões da Kepler
Weber S/A, de forma que sua participação diminuiu para 3,97% do capital social total
Companhia e ao longo do ano alienou totalmente sua participação. Em março de 2010, o
acionista Mennet S/A, alienou 12.878.300 ações ON de emissão da Companhia resultando em

1

Quando da apresentação anual do formulário de referência, as informações devem se referir aos 3
últimos exercícios sociais. Quando da apresentação do formulário de referência por conta do pedido de
registro de distribuição pública de valores mobiliários, as informações devem se referir aos 3 últimos
exercícios sociais e ao exercício social corrente.

PÁGINA: 199 de 263

Formulário de Referência - 2018 - KEPLER WEBER S.A.

Versão : 7

15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
uma diminuição do percentual total detido pelo acionista de 5,6% para 4,6% do total de ações
ordinárias da Companhia e no final do ano de 2010 alienou totalmente sua participação na
Companhia.
Assim, em 31 de dezembro de 2010 o grupo de controle era:

Acionista

% Capital Social

CAIXA PREVID. FUNC. DO BANCO DO BRASIL - PREVI

17,56%

BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A

17,54%

Em 31 de dezembro de 2011, 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2013 o grupo de
controle permaneceu o mesmo.

Com o término do prazo do Acordo de Acionista, encerrado em 31 de agosto de 2014, a
Companhia não possui controlador ou grupo de controle.
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15.7 Descrever as principais operações societárias ocorridas no grupo que tenham tido efeito
relevante para o emissor, tais como incorporações, fusões, cisões, incorporações de ações,
alienações e aquisições de controle societário, aquisições e alienações de ativos importantes,
indicando, quando envolver o emissor ou qualquer de suas controladas ou coligadas:
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Nos últimos 3 anos não ocorreram nenhuma operação societária que tenham tido efeito
relevante para a Companhia, tais como incorporações, fusões, cisões, incorporações de ações,
alienações e aquisições de controle societário, aquisições e alienações de ativos importantes
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15.8 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Venda de Participação Acionária

Em 09 de fevereiro de 2017, a Companhia informou aos seus acionistas e ao mercado em
geral, por meio de um Fato Relevante, que recebeu duas correspondências de seus acionistas
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e BB-Banco de Investimento S.A.
(PREVI e BB-BI), as quais foram arquivadas na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
Nestas correspondências é informada a celebração de Contrato de Compra e Venda de Ações
(“contrato”) pela PREVI e BB-BI, como vendedoras, com a AGCO do Brasil Máquinas e
Equipamentos Agrícolas Ltda. (“AGCO”), como compradora, para a venda da totalidade das
suas ações (4.598.648 ações de titularidade da PREVI e 4.592.650 ações de titularidade do BBBI) (“Ações”), representativas de 34,93% do capital social da Kepler Weber, pelo preço base de
R$ 22,00 (vinte e dois reais) por ação, sujeito à ajuste.
A efetivação da venda e a transferência das Ações estão sujeitas a implementação de
condições precedentes estipuladas entre as partes, incluindo a aprovação do negócio pelo
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) e à aquisição pela AGCO de uma
quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia, que combinadas com as Ações da
PREVI e BB-BI, a serem adquiridas pela AGCO após o cumprimento das condições precedentes,
represente no mínimo 65% do capital votante da Companhia.

Rescisão do contrato de Compra e Venda de Ações

Em 14 de novembro de 2017, a Companhia informou aos seus acionistas e ao mercado em
geral, por meio de um Fato Relevante, que recebeu, na data de 13/11/2017, após o horário de
encerramento do pregão da B3, duas correspondências de seus acionistas Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco do Brasil e BB-Banco de Investimento S.A. (“PREVI” e “BB-BI”) e
uma correspondência da AGCO do Brasil Máquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda. (“AGCO”).
Nestas correspondências a Companhia é informada da rescisão do contrato de Compra e
Venda de Ações que havia sido celebrado em 09/02/2017 entre PREVI, BB-BI e AGCO,
referente à possível aquisição por AGCO das ações de emissão da Companhia detidas por
PREVI e BB-BI, porque as condições contratuais precedentes previstas no aludido contrato não
foram cumpridas no prazo acordado.
Adicionalmente, a AGCO informa que, em decorrência da rescisão do contrato, não tem mais a
intenção de lançar uma oferta pública para adquirir até a totalidade das ações ordinárias de
emissão da Companhia, conforme havia informado à Companhia na correspondência enviada
em 09/02/2017.
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16.1 Descrever as regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de transações
com partes relacionadas, conforme definidas pelas regras contábeis que tratam desse
assunto, indicando, quando houver uma política formal adotada pelo emissor, o órgão
responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política,
locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, compete ao Conselho de Administração a
aprovação de quaisquer contratos ou operações entre a Companhia e suas Controladas de um
lado e seus acionistas controladores, sociedades sob controle comum, sociedades ligadas e/ou
coligadas a tais acionistas, além de fundos em que tais acionistas tenham a maioria ou a
totalidade das quotas e o poder de destituir isoladamente o administrador, ou membros dos
órgãos de administração de outro lado. Sendo que tais operações deverão ser realizadas em
condições de mercado e de acordo com o Estatuto Social da Companhia.
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Banco do Brasil S/A

31/12/2009

302.000,00

302.000

Não aplicável

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Acionista

Objeto contrato

Rendimentos de aplicação financeira

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não se aplica

24.481.000,00

Não aplicável.

Indeterminado

NÃO

0,000000

Não aplicável.

Indeterminado

SIM

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Kepler Weber Industrial S/A

31/12/2009

24.481.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Compra de produtos com fim específico de exportação

Garantia e seguros

Não aplicável.

Rescisão ou extinção

Não aplicável.

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
Kepler Weber Industrial S/A

31/12/2009

755.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Contrato de mútuo

Garantia e seguros

Não aplicável.

Rescisão ou extinção

Não aplicável.

755.000,00
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Banco do Brasil S/A

31/12/2008

940.000,00

940.000,00

-

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Acionista

Objeto contrato

Rendimentos de aplicação financeira

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

61.610.000,00

-

Indeterminado

NÃO

0,000000

-

Indeterminado

SIM

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
Kepler Weber Industrial S/A

31/12/2008

61.610.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Compra de produtos com fins específico de exportação

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
Kepler Weber Industrial S/A

31/12/2008

Relação com o emissor

Controlada

7.799.000,00

7.799.000,00
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Objeto contrato

Contrato de mútuo

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação

Operações de mútuo entre empresas ligadas

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

-

Indeterminado

SIM

0,000000

-

Indeterminado

NÃO

0,000000

Posição contratual do emissor
Especificar
Kepler Weber Industrial S/A

31/12/2010

492.000,00

492.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Contrato de mútuo

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação

Operações de mútuo entre empresas ligadas

Posição contratual do emissor
Especificar
Kepler Weber Industrial S/A

31/12/2010

494.000,00

494.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Compra de produstos com fins específico de exportação

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Banco do Brasil S/A

31/12/2010

597.000,00

597.000,00

-

Indeterminado

NÃO

Relação com o emissor

Acionista

Objeto contrato

Rendimentos de aplicação financeira

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

432.000,00

-

15 de outubro de 2020 SIM
(data do vencimento das
debêntures)

0,000000

3.540.000,00

-

01/04/2015

0,000000

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
Banco do Brasil S/A

31/12/2010

432.000,00

Relação com o emissor

Acionista

Objeto contrato

Comissão fiança de Debêntures

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação

Debêntures

Posição contratual do emissor
Especificar
Kepler Weber Industrial S/A

31/12/2010

3.540.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Receita de aluguel de propriedade para investimento

Garantia e seguros

Não aplicável

NÃO
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Parte relacionada

Data
transação

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

5.906.000,00

5.906.000,00

-

01/04/2015

NÃO

0,000000

4.105.000,00

-

Indeterminado

NÃO

0,000000

47.000,00

-

Indeterminado

SIM

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
Kepler Weber Industrial S/A

31/12/2010

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Pagamento de Royalties

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
Kepler Weber Industrial S/A

31/12/2010

4.105.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Ressarcimento de despesas intergrupo

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
Kepler Weber Industrial S/A

31/12/2011

47.000,00
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Contrato de mútuo

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação

Operações de mútuo entre empresas ligadas

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

-

Indeterminado

NÃO

0,000000

-

Indeterminado

NÃO

0,000000

Posição contratual do emissor
Especificar
Kepler Weber Industrial S/A

31/12/2011

0,00

0

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Compra de produstos com fins específico de exportação

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
Banco do Brasil S/A

31/12/2011

491.000,00

Relação com o emissor

Acionista

Objeto contrato

Rendimentos de aplicação financeira

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

491.000,00

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Banco do Brasil S/A

31/12/2011

349.000,00

349.000,00

-

15 de outubro de 2020 SIM
(data do vencimento das
debêntures)

0,000000

Relação com o emissor

Acionista

Objeto contrato

Comissão fiança de Debêntures

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação

Debêntures

5.389.000,00

-

01/04/2015

NÃO

0,000000

-

01/04/2015

NÃO

0,000000

Especificar

Posição contratual do emissor
Especificar
Kepler Weber Industrial S/A

31/12/2011

5.389.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Receita de aluguel de propriedade para investimento

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
Kepler Weber Industrial S/A

31/12/2011

8.486.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Pagamento de Royalties

8.486.000,00
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Parte relacionada

Data
transação

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

2.347.000,00

2.347.000,00

-

Indeterminado

NÃO

0,000000

0

-

Indeterminado

NÃO

0,000000

-

Indeterminado

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
Kepler Weber Industrial S/A

31/12/2011

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Ressarcimento de despesas intergrupo

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
Kepler Weber Industrial S/A

31/12/2012

1.180.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Compra de produtos com fins específicos de exportação

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
Banco do Brasil S/A

31/12/2012

591.000,00

591.000,00
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Relação com o emissor

Acionista

Objeto contrato

Rendimentos de aplicação financeira

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

300.000,00

-

15 de outubro de 2020 SIM
(data do vencimento das
debêntures)

0,000000

5.660.000,00

-

01/04/2015

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
Banco do Brasil S/A

31/12/2012

300.000,00

Relação com o emissor

Acionista

Objeto contrato

Comissão fiança de Debêntures

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação

Debêntures

Posição contratual do emissor
Especificar
Kepler Weber Industrial S/A

31/12/2012

5.660.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Receita de aluguel de propriedade para investimento

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

NÃO
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Kepler Weber Industrial S/A

31/12/2012

8.547.000,00

8.547.000,00

-

01/04/2015

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Pagamento de Royalties

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

1.828.000,00

-

Indeterminado

NÃO

0,000000

460.000,00

-

Indeterminado

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
Kepler Weber Industrial S/A

31/12/2012

1.828.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Ressarcimento de despesas intergrupo

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
Banco do Brasil S.A.

31/12/2013

Relação com o emissor

Acionista

460.000,00
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Objeto contrato

Rendimentos aplicação financeira

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

232.000,00

-

15 de outubro de 2020 SIM
(data do vencimento das
debêntures)

0,000000

6.049.000,00

-

01/04/2015

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
Banco do Brasil S.A.

31/12/2013

232.000,00

Relação com o emissor

Acionista

Objeto contrato

Comissão fiança de debêntures

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação

Debêntures

Posição contratual do emissor
Especificar
Kepler Weber Industrial S.A.

31/12/2013

6.049.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Receita de aluguel de propriedade para investimento

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

NÃO

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Kepler Weber Industrial S.A.

31/12/2013

12.119.000,00

12.119.000,00

-

01/04/2015

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Pagamento Royalties

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

2.024.000,00

-

Indeterminado

NÃO

0,000000

1.197.000,00

-

Indeterminado

NÃO

0,000000

Especificar

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
Kepler Weber Industrial S.A.

31/12/2013

2.024.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Ressarcimento de despesas intergrupo

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
Banco do Brasil S.A.

31/12/2014

1.197.000,00

Relação com o emissor

Acionista

Objeto contrato

Rendimentos aplicação financeira

Garantia e seguros

Não aplicável
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Parte relacionada

Data
transação

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

170.000,00

170.000,00

-

15 de outubro de 2020 SIM
(data de vencimento das
debêntures 2007)

0,000000

6.720.000,00

-

18/06/2022

NÃO

0,000000

-

01/04/2015

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
Banco do Brasil S.A.

31/12/2014

Relação com o emissor

Acionista

Objeto contrato

Comissão fiança de debêntures

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação

Debêntures

Posição contratual do emissor
Especificar
Kepler Weber Industrial S.A.

31/12/2014

6.720.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Receita de aluguel de propriedade para investimento

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
Kepler Weber Industrial S.A.

31/12/2014

18.386.000,00

18.386.000,00
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Pagamento de Royalties

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

1.878.000,00

-

Indeterminado

NÃO

0,000000

401.000,00

-

Indeterminado

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
Kepler Weber Industrial S.A.

31/12/2014

1.878.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Ressarcimento de despesas intergrupo

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
Banco do Brasil S.A.

31/12/2015

401.000,00

Relação com o emissor

Acionista

Objeto contrato

Rendimentos aplicação financeira

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
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Parte relacionada

Data
transação

Posição contratual do emissor

Credor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

7.008.000,00

7.008.000,00

-

18/06/2022

NÃO

0,000000

8.012.000,00

-

01/04/2020

NÃO

0,000000

2.001.000,00

-

Indeterminado

NÃO

0,000000

Especificar
Kepler Weber Industrial S.A.

31/12/2015

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Receita de aluguel de propriedade para investimento

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Kepler Weber Industrial S.A.

31/12/2015

8.012.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Pagamento de Royalties

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Kepler Weber Industrial S.A.

31/12/2015

2.001.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Ressarcimento de despesas intergrupo
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Parte relacionada

Data
transação

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

401.000,00

401.000,00

-

Indeterminado

NÃO

0,000000

7.435.000,00

-

18/06/2022

NÃO

0,000000

-

01/04/2020

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Banco do Brasil S.A.

31/12/2016

Relação com o emissor

Acionista

Objeto contrato

Rendimentos aplicação financeira

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Kepler Weber Industrial S/A

31/12/2016

7.435.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Receita de aluguel de propriedade para investimento

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Kepler Weber Industrial S/A

31/12/2016

4.686.000,00

4.686.000,00
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Pagamento Royalties

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

2.001.000,00

-

Indeterminado

NÃO

0,000000

7.902.000,00

-

18/06/2022

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Kepler Weber Industrial S/A

31/12/2016

2.151.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Ressarcimento de despesas intergrupo

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Kepler Weber Industrial S/A

31/12/2017

7.902.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Receita de aluguel de propriedade para investimento

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
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Parte relacionada

Data
transação

Posição contratual do emissor

Credor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

5.843.000,00

5.843.000,00

-

01/04/2020

NÃO

0,000000

2.251.000,00

-

Indeterminado

NÃO

0,000000

Especificar
Kepler Weber Industrial S/A

31/12/2017

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Pagamento de Royalties

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Kepler Weber Industrial S/A

31/12/2017

2.251.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Ressarcimento de despesas intergrupo

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado

16.3 Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações mencionados no item
16.2 acima ocorridas no último exercício social:

a)

identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses

A decisão acerca de todas as operações com partes relacionadas da Companhia é submetida à
apreciação dos seus órgãos de administração, conforme as competências descritas no Estatuto
Social da Companhia. No caso de conflito de interesses entre as matérias sob análise e algum
membro dos órgãos deliberativos, o respectivo membro deve abster-se de votar, ficando a
decisão cabível aos demais membros que não possuem qualquer relação com a matéria em
exame. A Companhia não identifica medidas tomadas porque não existiram conflitos de
interesses que tenham exigido qualquer medida.

b)

demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o
pagamento compensatório adequado

Quando há interesse da Companhia em celebrar operações e negócios com suas partes
relacionadas, a Companhia adota políticas e padrões de mercado. As operações e negócios são
amparados pelas avaliações prévias de suas condições e no estrito interesse da Companhia em
sua realização.
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16.4 - Outras informações relevantes

16.4 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não existem outras informações relevantes.
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17.1 - Informações sobre o capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

N/A

26.311.971

0

26.311.971

Capital Emitido

25/05/2015

234.321.965,40

Outros títulos conversíveis em ações

Capital social por classe de ações
Classe de ação preferencial

Tipo de capital
25/05/2015
Tipo de capital
25/05/2015

Quantidade de ações (Unidades) Título

Condições para conversão

BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO 2007

A cada debênture foi atribuído, como vantagem adicional, 1 (um) bônus de subscrição de emissão da Companhia, cujo prazo
de validade se estende até o vencimento das debêntures. De acordo com a Cláusula Quarta – Bônus de Subscrição –
parágrafo 4º, item 4.1 da Escritura das Debêntures, “ Cada bônus de subscrição conferirá a seu titular, o observado o disposto
no item 4.2 abaixo, o direito de subscrever ações ordinárias à razão do Valor Nominal Unitário acrescido do Montante
Capitalizado das Debêntures, incluídas a capitalização do primeiro aniversário e as amortizações programadas a partir do
terceiro aniversário, dividido pelo Preço de Exercício Atualizado”. Um maior detalhamento das debêntures e bônus de
subscrição pode ser verificado no item 18.5 do Formulário de Referência.

BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO 2014

A subscrição das ações decorrentes do exercício de cada Bônus 2014 dar-se-á na Data do Exercício e a integralização do
preço das ações então subscritas se dará à vista no ato da subscrição e poderá será realizada exclusivamente em moeda
corrente nacional e à vista.Um maior detalhamento das debêntures e bônus de subscrição pode ser verificado no item 18.5 do
Formulário de Referência.

Capital Subscrito
234.321.965,40

N/A

26.311.971

0

26.311.971

26.311.971

0

26.311.971

Capital Integralizado
234.321.965,40
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação
17/08/2007

Orgão que
deliberou o
aumento
RCA

Data emissão

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações
(Unidades)

21.898,39

Subscrição
particular

1.191.248.137

107.678.371

1.298.926.508

09/05/2008

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão

Fator cotação

0,00514089

0,30

R$ por Unidade

382,69743709

0,30

R$ por Unidade

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

76.718.092

PNB

30.960.279

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Exercício de bônus de subscrição.

17/08/2007

08/10/2007

AGE

330.000.000,00

Subscrição
particular

880.447.554

308.846.954

1.189.294.508

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

275.379.318

PNB

33.467.636

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Os acionistas, na AGE realizada em 17/08/2007, aprovaram o aumento do capital social até o limite de 1.800.000.000 (um bilhão e oitocentos milhões) de ações, mediante deliberação do Conselho de
Administração, independentemente de reforma estatutária, podendo ser dividido em ações ordinárias, ações preferenciais de classe A e ações preferenciais de classe B, observado que o número de ações
preferenciais, independentemente da classe, nunca será superior ao número de ações ordinárias e o número de ações preferenciais de classe “B” não poderá exceder 39.996.080 (trinta e nove milhões
novecentos e noventa e seis mil e oitenta).
Desta forma, por intermédio do Banco Itaú, os exercícios de bônus de subscrição podem ser realizados a qualquer momento pelo acionista, sendo que os aumentos de capital referentes a tais conversões de
bônus são homologados nas reuniões do Conselho de Administração (RCA), na forma do Estatuto Social da Companhia e são objeto de ratificação e alterações estatutárias pela competente Assembleia Geral.
.

17/08/2007

05/12/2007

AGE

815.819,07

Subscrição
particular

976.268.554

215.731.954

1.192.000.508

0,20779507

0,30

R$ por Unidade

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial
PNA

Quantidade ação por classe (Unidades)
184.684.857
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

Data emissão

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

PNB

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações
(Unidades)

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão

Fator cotação

31.047.097

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Exercício de bônus de subscrição

17/08/2007

25/01/2008

RCA

28.555.791,13

Subscrição
particular

1.070.592.578

214.236.930

1.284.829.508

7,26525757

0,30

R$ por Unidade

0,98192629

0,30

R$ por Unidade

0,03670483

0,30

R$ por Unidade

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

183.274.076

PNB

30.962.854

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Exercício de bônus de subscrição.

17/08/2007

12/03/2008

RCA

4.139.817,07

Subscrição
particular

1.144.260.382

153.886.126

1.298.146.508

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

122.925.525

PNB

30.960.601

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Exercício de bônus de subscrição.

17/08/2007

16/06/2008

RCA

156.357,88

Subscrição
particular

1.210.194.090

89.218.418

1.299.412.508

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial
PNA

Quantidade ação por classe (Unidades)
76.648.092
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

Data emissão

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

PNB

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações
(Unidades)

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão

Fator cotação

12.570.326

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Exercício de bônus de subscrição.

17/08/2007

07/08/2008

RCA

189.461,13

Subscrição
particular

1.210.968.157

89.029.351

1.299.997.508

0,04445946

0,30

R$ por Unidade

0,01532914

0,30

R$ por Unidade

0,00023773

0,30

R$ por Unidade

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

76.459.468

PNB

12.569.883

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Exercício de bônus de subscrição.

17/08/2007

03/10/2008

RCA

65.403,75

Subscrição
particular

1.212.422.024

88.778.484

1.301.200.508

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

76.222.601

PNB

12.555.883

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Exercício de bônus de subscrição.

17/08/2007

28/01/2009

RCA

1.014,45

Subscrição
particular

1.212.489.123

88.714.385

1.301.203.508

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial
PNA

Quantidade ação por classe (Unidades)
76.158.542
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

Data emissão

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

PNB

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações
(Unidades)

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão

Fator cotação

12.555.843

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Exercício de bônus de subscrição.

17/08/2007

03/09/2009

RCA

8.089,38

Subscrição
particular

1.212.639.423

88.669.085

1.301.308.508

0,00189551

0,00

R$ por Unidade

0,07678210

0,30

R$ por Unidade

0,08784468

0,30

R$ por Unidade

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

76.114.170

PNB

12.554.915

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Exercício de bônus de subscrição.

17/08/2007

10/11/2009

RCA

327.685,19

Subscrição
particular

1.212.639.423

88.669.085

1.301.308.508

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

76.114.170

PNB

12.554.915

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Exercício de bônus de subscrição.

17/08/2007

25/02/2010

RCA

375.185,16

Subscrição
particular

1.298.364.776

5.046.732

1.303.411.508

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial
PNA

Quantidade ação por classe (Unidades)
1.183.591
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

Data emissão

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

PNB

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações
(Unidades)

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão

Fator cotação

3.863.141

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Exercício de bônus de subscrição.

17/08/2007

15/03/2010

RCA

1.694.884,77

Subscrição
particular

1.306.401.982

2.037.526

1.308.439.508

0,39648674

0,30

R$ por Unidade

0,00592558

0,30

R$ por Unidade

0,05257782

0,30

R$ por Unidade

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

1.183.591

PNB

853.935

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Exercício de bônus de subscrição.

17/08/2007

29/04/2010

RCA

25.430,85

Subscrição
particular

1.306.602.981

1.911.527

1.308.514.508

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

1.057.995

PNB

853.532

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Exercício de bônus de subscrição.

17/08/2007

16/04/2008

RCA

223.845,56

Subscrição
particular

1.191.087.839

107.769.669

1.298.857.508

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial
PNA

Quantidade ação por classe (Unidades)
76.809.068
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

Data emissão

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

PNB

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações
(Unidades)

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão

Fator cotação

30.960.601

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Exercício de bônus de subscrição.

17/08/2007

04/09/2008

RCA

329.849,81

Subscrição
particular

1.212.079.590

88.922.918

1.301.002.508

0,07736906

0,30

R$ por Unidade

0,00833264

0,30

R$ por Unidade

0,00047537

0,30

R$ por Unidade

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

76.367.035

PNB

12.555.883

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Exercício de bônus de subscrição.

17/08/2007

26/06/2009

RCA

35.557,83

Subscrição
particular

1.212.514.423

88.689.085

1.301.203.508

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

76.134.170

PNB

12.554.915

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Exercício de bônus de subscrição.

17/08/2007

27/10/2010

RCA

204.028,80

Subscrição
particular

1.308.033.840

1.080.668

1.309.114.508

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial
PNA

Quantidade ação por classe (Unidades)
1.037.995
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

Data emissão

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

PNB

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações
(Unidades)

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão

Fator cotação

42.673

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Exercício de bônus de subscrição.

17/08/2007

10/11/2010

RCA

24.707,01

Subscrição
particular

1.308.123.508

1.063.000

1.309.186.508

0,00005754

0,30

R$ por Unidade

0,00005754

0,30

R$ por Unidade

0,00023221

0,30

R$ por Unidade

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

1.020.967

PNB

42.033

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Exercício de bônus de subscrição.

17/08/2007

13/12/2010

RCA

29.346,92

Subscrição
particular

1.308.210.508

1.063.000

1.309.273.508

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial

Quantidade ação por classe (Unidades)

PNA

1.020.967

PNB

42.033

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Exercício de bônus de subscrição.

17/02/2011

17/02/2011

RCA

996,16

Subscrição
particular

1.308.213.508

1.061.130

1.309.274.638

Capital social por classe ações
Classe ação preferêncial
PNA

Quantidade ação por classe (Unidades)
1.020.967
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

Data emissão

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

PNB

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações
(Unidades)

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão

Fator cotação

40.163

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Exercício de bônus de subscrição.

11/05/2012

11/05/2012

23.459.362,49

Sem emissão
de ações

0

0

0

0,00000000

0,00

R$ por Unidade

09/01/2014

11.046,72

Subscrição
particular

406

0

406

0,00155100

27,21

R$ por Unidade

AGE

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
09/01/2014

RCA

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Aumento de capital dentro do limite autorizado pela AGE de 17.08.2007, em decorrência do exercício de bônus de subscrição, cuja deliberação ocorrerá na reunião do Conselho de Administração do mês
subsequente ao exercício do bônus de subscrição.

18/03/2014

18/03/2014

RCA

5.280,31

Subscrição
particular

191

0

191

0,00072900

27,65

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Aumento de capital dentro do limite autorizado pela AGE de 17.08.2007, em decorrência do exercício de bônus de subscrição, cuja deliberação ocorrerá na reunião do Conselho de Administração do mês
subsequente ao exercício do bônus de subscrição.

11/04/2014

11/04/2014

RCA

6.644,56

Subscrição
particular

239

0

239

0,00091273

27,80

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Aumento de capital dentro do limite autorizado pela AGE de 17.08.2007, em decorrência do exercício de bônus de subscrição, cuja deliberação ocorrerá na reunião do Conselho de Administração do mês
subsequente ao exercício do bônus de subscrição.

08/07/2014

08/07/2014

RCA

5.108,51

Subscrição
particular

180

0

180

0,00068700

28,38

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Aumento de capital dentro do limite autorizado pela AGE de 17.08.2007, em decorrência do exercício de bônus de subscrição, cuja deliberação ocorrerá na reunião do Conselho de Administração do mês
subsequente ao exercício do bônus de subscrição.

PÁGINA: 232 de 263

Formulário de Referência - 2018 - KEPLER WEBER S.A.

Versão : 7

17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação
07/08/2014

Orgão que
deliberou o
aumento
RCA

Data emissão

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações
(Unidades)

24.636,64

Subscrição
particular

862

0

862

07/08/2014

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão
0,00329187

28,58

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Aumento de capital dentro do limite autorizado pela AGE de 17.08.2007, em decorrência do exercício de bônus de subscrição, cuja deliberação ocorrerá na reunião do Conselho de Administração do mês
subsequente ao exercício do bônus de subscrição.

05/09/2014

05/09/2014

RCA

3.534.137,16

Subscrição
particular

122.817

0

122.817

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Exercício de bônus de subscrição.

25/05/2015

25/05/2015

RCA

99.381,60

Subscrição
particular

2.576

0

2.576

0,47000000

0,29

R$ por Unidade

0,00979100

0,39

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O critério utilizado para determinação do valor de emissão foi o valor econômico da Companhia, nos termos do Artigo 170, parágrafo 1º da Lei das S.A.

Forma de integralização

Aumento de capital dentro do limite autorizado pela AGE de 17.08.2007, em decorrência do exercício de bônus de subscrição 2014, cuja deliberação ocorrerá na reunião do Conselho de Administração do mês
subsequente ao exercício do bônus de subscrição.
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17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nos últimos três exercícios sociais, não foram realizados desdobramento, grupamento e bonificações de ações da
Companhia.
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17.4 - Informações sobre reduções do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nos últimos três exercícios sociais, não foi realizado nenhuma redução de capital social da Companhia.
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17.5 - Outras informações relevantes
17.5 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Em relação ao capital autorizado:
Os acionistas, na Assembleia Geral Extraordinária de 17 de agosto de 2007, aprovaram o
aumento do capital social até o limite de 1.800.000.000 (um bilhão e oitocentos milhões) de
ações, mediante deliberação do Conselho de Administração, independentemente de reforma
estatutária, podendo ser dividido em ações ordinárias, ações preferenciais de classe A e ações
preferenciais de classe B, observado que o número de ações preferenciais,
independentemente da classe, nunca será superior ao número de ações ordinárias e o número
de ações preferenciais de classe “B” não poderá exceder 39.996.080 (trinta e nove milhões
novecentos e noventa e seis mil e oitenta).

Em relação aos aumentos de capital:
Os acionistas, Assembleia Geral Extraordinária de 05 de dezembro de 2007, deliberaram
retificar e ratificar a nova redação do Art. 5, retificando a redação do seu caput que constará
com a redação aprovada na reunião do conselho de administração datada do dia 23 de
outubro de 2007 e incluirá as conversões de ações e exercício de bônus de subscrição
ocorridas até o último dia 30 de novembro de 2007, conforme comunicado enviado pelo
Banco Itaú S/A à Companhia, e ratificando as demais alterações aprovadas na Assembleia
Geral de 8 de outubro de 2007.
Foi formada uma reserva especial de resgate das ações preferenciais de classe “B”, conforme
deliberação da Assembleia Geral Extraordinária de 17 de agosto de 2007, com recursos de R$
24 milhões originários da capitalização adotada e introduzida no Estatuto Social pelo
acréscimo do parágrafo 5 do artigo 6 do Estatuto Social). A reserva foi destacada do capital
social e tinha por finalidade atender os compromissos estatutários vinculados às ações
preferenciais de classe “B”. Adotada a conversão e resgate da totalidade das ações
preferenciais de classe “B”, a reserva deixou de ter função e seu saldo, de R$23.459.362,49, foi
destinado pelos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária de 11 de maio de 2012, em
segunda convocação. Nesta assembleia os acionistas deliberaram que o valor integral do saldo
retornasse à conta capital social, de onde originariamente foi destacado, recompondo a conta
capital, que passou de R$429.455.171,31 (quatrocentos e vinte e nove milhões, quatrocentos e
cinquenta e cinco mil, cento e setenta e um reais e trinta e um centavos) para
R$452.914.533,80 (quatrocentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e quatorze mil,
quinhentos e trinta e três reais e oitenta centavos).

Em relação ao grupamento de ações:
Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de julho de 2012 foi aprovado o
grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia, nos termos e condições
propostos pelo Conselho de Administração da Kepler Weber em reunião realizada em 19 de
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17.5 - Outras informações relevantes
junho de 2012 e apresentados por meio da Proposta da Administração da Companhia de 22 de
junho de 2012, conforme exposto a seguir: (a) as 1.309.235.008 (um bilhão, trezentas e nove
milhões, duzentas e trinta e cinco mil e oito) ações ordinárias de emissão da Companhia serão
agrupadas na proporção de 50 (cinquenta) para 1 (uma), com base na posição acionária
verificada em 31 de maio de 2012, resultando em 26.184.700 (vinte e seis milhões, cento e
oitenta e quatro mil e setecentas) ações ordinárias, representativas do capital social da
Companhia; (b) uma vez aprovado o grupamento da totalidade das ações representativas do
capital social da Kepler Weber, a Companhia publicará o competente Fato Relevante,
estabelecendo um prazo de 30 (trinta) dias, a contar da respectiva publicação, para que os
acionistas possam, a seu livre e exclusivo critério, ajustar suas posições acionárias, por meio de
negociações privadas ou através de sociedades corretoras de sua livre escolha, autorizadas a
operar pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBovespa”),
de modo que essas posições acionárias não gerem frações após o processo de grupamento; (c)
transcorrido o prazo para o ajuste de posições acionárias mencionado na deliberação “I.(b)”
anterior, haverá a venda em leilão, a ser realizada na BM&FBovespa, das frações de ações que
não se ajustaram em múltiplos de 50 (cinquenta) ações de emissão da Companhia. Todas as
informações relativas ao procedimento de venda em leilão serão oportunamente divulgadas
pela Companhia por meio de Aviso aos Acionistas; (d) o grupamento das ações de emissão da
Companhia não implicará em alteração do valor do capital social, apenas influenciando na
quantidade de ações que o representarão, e as ações grupadas conferirão aos seus titulares
direitos iguais aos atualmente previstos no Estatuto Social da Companhia; e (e) como reflexo
do grupamento, o preço de exercício dos bônus de subscrição previsto no item 8 da Cláusula
Quarta da Escritura Particular da Primeira Emissão Privada de Debêntures Simples da Espécie
Quirografária da Kepler Weber S.A. conjugadas com Bônus de Subscrição, com Garantia
Adicional Fidejussória celebrada em 08 de outubro de 2007, ficará automaticamente ajustado
pela proporção do grupamento, substituindo-se de R$0,3027 para R$15,1350.
Também foi aprovada a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em
decorrência do grupamento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de
que trata a deliberação “I” acima, passando a viger com a seguinte redação:
“Artigo 5º - O capital social é de R$452.914.533,80 (quatrocentos e cinquenta e dois milhões,
novecentos e quatorze mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta centavos) representado
por 26.184.700 (vinte e seis milhões, cento e oitenta e quatro mil e setecentas) ações
ordinárias.
Parágrafo 1º - A Companhia mediante deliberação do Conselho de Administração está
autorizada a aumentar, independentemente de reforma estatutária o valor do capital social
até o limite de R$1.800.000.000 (um bilhão e oitocentos milhões de reais) mediante emissão de
ações. O capital autorizado deverá sempre manter um número de ações suficientes para o
exercício dos bônus de subscrição emitidos na Assembleia Geral Extraordinária de 28 de
setembro de 2007.
Parágrafo 2º - Na emissão de ações ou debêntures conversíveis, destinadas à subscrição
pública, ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, dentro do limite do
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capital autorizado o Conselho de Administração poderá determinar a exclusão do direito de
preferência para os acionistas.
Parágrafo 3º - A integralização de ações em bens dependerá de prévia aprovação da
Assembleia Geral, na forma da lei.
Parágrafo 4º - As bonificações e dividendos serão distribuídos em razão do capital realizado.
Parágrafo 5º - Nos aumentos de capital mediante subscrição de ações ou debêntures
conversíveis, a Assembleia Geral ou o Conselho de Administração, conforme o caso, poderá
estabelecer que às novas ações sejam atribuídos dividendos calculados "pro rata temporis" a
partir da data da homologação ou da conversão, divulgando esta característica no anúncio
próprio.
Parágrafo 6º - Nas deliberações sobre a emissão de ações dentro do capital autorizado, caberá
ao Conselho de Administração determinar a quantidade, a espécie e a classe das ações a serem
emitidas, o preço e as condições da emissão, a forma de integralização, se à vista ou a prazo e,
neste caso, o mínimo a ser pago no ato da subscrição e o prazo e condições de integralização
do saldo.
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18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

As bonificações e dividendos serão distribuídos em razão do capital realizado. Conforme o estatuto
social, no mínimo 25% do resultado será distribuído em forma de dividendos.
Nos aumentos de capital mediante subscrição de ações ou debêntures conversíveis, a Assembleia
Geral ou o Conselho de Administração, conforme o caso, poderá estabelecer que às novas ações
sejam atribuídos dividendos calculados "pro rata temporis" a partir da data da homologação ou da
conversão, divulgando esta característica no anúncio próprio.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Não

Restrição a circulação

Não

Resgatável
Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

O estatuto social da companhia prevê que, caso aprovada em AGE a alteração da Cláusula 30 do
Estatuto Social de forma a excluir o direito de tag-along em casos de alienação do controle, o
acionista ou grupo de acionistas controladores da Companhia deverá efetivar oferta pública de
aquisição de ações, sendo o preço mínimo ofertado superior ao maior dos seguintes valores: i)
140% da cotação unitária média, ponderada pelo volume, das ações da Companhia durante o
período de 90 dias anteriores à Assembleia que aprovou a referida alteração; ii) o valor equivalente
ao 10 vezes o LAJIDA, excluída a Dívida Líquida, dividido pelo total de ações da Companhia, e iii) o
preço de resgate das ações preferenciais de classe “B”.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes.
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
18.2. Descrever, se existirem, as regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
Caso os acionistas reunidos em Assembleia Geral Extraordinária aprovem a alteração do Artigo
29 do Estatuto Social de forma a excluir o direito dos acionistas de venderem suas ações nas
mesmas condições e pelo mesmo preço por ação que os acionistas controladores nos casos de
alienação do controle, o acionista controlador ou grupo de acionistas controlador da
Companhia deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações. O preço mínimo a ser
ofertado não poderá ser inferior ao maior dos seguintes valores: (i) 140% da cotação unitária
média, ponderada pelo volume, das ações da Companhia durante o período de 90 (noventa)
dias anteriores à realização da Assembleia que aprovou a referida alteração, (ii) o valor
equivalente a 10 (dez) vezes o LAJIDA (calculado conforme o ofício circular CVM nº01/06),
excluída a Dívida Líquida, dividido pelo número total de ações da Companhia, e (iii) o preço de
resgate das ações preferenciais de classe “B” apurado nos termos da Cláusula 6ª. Caso o
controlador ou grupo de acionistas controladores não cumpra com esta obrigação no prazo de
120 (cento e vinte) dias, o Conselho de Administração da Companhia convocará Assembleia
Geral, na qual tais acionistas não poderão votar, para deliberar sobre a suspensão dos direitos
de acionistas que descumpriram com a obrigação imposta pelo Artigo 30A do Estatuto Social
da Companhia, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Para os fins do Artigo
29A: “Dívida Líquida” significa a dívida financeira líquida da Companhia, somando-se as
seguintes contas do balanço da Companhia: (i) financiamentos (curto e longo prazo); (ii)
debêntures (curto e longo prazo); (iii) contas a pagar relativa à aquisição de ativos; (iv)
dividendos declarados (mas não pagos); e (v) outras contas do passivo sujeitas ao pagamento
de juros (excluindo Tributos), se houver, não mencionadas nos itens (i) a (iv) acima,
subtraindo-se a soma de (a) caixa e bancos e (b) investimentos de curto prazo.
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
18.3 Descrever exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos
previstos no estatuto
Não há tais tipos de disposição no Estatuto Social da Companhia.
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18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
Exercício social

31/12/2017

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2017

Ações

30/06/2017

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

76.597.476

24,00

17,06 R$ por Unidade

20,05

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

39.784.834

26,10

21,11 R$ por Unidade

23,54

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

23.138.312

23,86

22,00 R$ por Unidade

23,03

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

25.760.818

23,75

17,36 R$ por Unidade

20,25

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

31.145.249

16,20

10,80 R$ por Unidade

13,00

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

35.895.915

19,38

13,30 R$ por Unidade

15,59

30/09/2016

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

73.423.405

22,74

18,51 R$ por Unidade

20,73

31/12/2016

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

37.818.697

20,71

15,40 R$ por Unidade

17,87

Exercício social

31/12/2015

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

31/03/2015

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

61.918.260

50,20

24,80 R$ por Unidade

32,30

30/06/2015

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

51.640.079

32,78

21,11 R$ por Unidade

27,81

30/09/2015

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

37.457.615

27,30

15,11 R$ por Unidade

19,35

31/12/2015

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

49.543.563

26,99

17,52 R$ por Unidade

20,18

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Bolsa

Ações

Ordinária

20/09/2017

Ações

31/12/2017

Ações

Exercício social

31/12/2016

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2016

Ações

30/06/2016

Classe

Classe

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Bônus de subscrição acessórios às debêntures

Data de emissão

28/09/2007

Data de vencimento

15/10/2020

Quantidade
(Unidades)

154.168

Pessoas Físicas
(Unidades)

0

Pessoas Jurídicas
(Unidades)

0

Investidores Institucionais
(Unidades)

0

Valor nominal global
(Reais)

0,00

Saldo devedor em aberto

0,00

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Sim

Condição da conversibilidade e Cada bônus de subscrição confere a seu titular o direito de subscrever ações ordinárias
efeitos sobre o capital-social
à razão do Valor Nominal Unitário acrescido do Montante Capitalizado das Debêntures,
incluídas a capitalização do primeiro aniversário e as amortizações programadas a partir
do terceiro aniversário, dividido pelo Preço de Exercício Atualizado (conforme definido
na “Escritura Particular de Debêntures”). As ações subscritas terão as mesmas
características e vantagens estatutariamente atribuídas às ações ordinárias.
Ainda que não haja debêntures em circulação, será considerado, para fins de exercício
dos bônus de subscrição, o valor do principal atualizado das debêntures baseado no
cronograma de amortizações programadas.
O preço de exercício do bônus será atualizado, sem ônus para seus detentores e na
mesma proporção estabelecida para os seguintes eventos: (1) aumento de capital por
emissão pública ou privada, ou ainda a emissão de bônus de subscrição, opções de
compra, de ações, a preços de emissão, conversão, exercício, respectivamente,
inferiores ao preço de exercício atualizado do bônus de subscrição; (2) aumento de
capital por bonificação, desdobramento ou grupamento de ações ordinárias de emissão
da companhia, a qualquer título, que ocorrerem depois da data de emissão do bônus de
subscrição.
Caso ocorra alienação do controle ou reorganização societária da emissora, será
assegurado aos detentores dos bônus um prazo de 30 (trinta) dias para exercício de
seus bônus de subscrição, de modo que possam se tornar acionistas em tempo hábil
para exercer eventual direito de venda conjunta (tag-along), ou ainda para votar na
assembleia de acionistas acerca de tais eventos.
Os efeitos sobre o capital-social são os mesmos detalhados para as debêntures.
Possibilidade resgate

Não

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

O exercício do bônus de subscrição implica em Dação em pagamento das Debêntures.
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Outras características
relevantes

A subscrição das ações ocorrerá no ato do da subscrição, mediante dação em
pagamento de 1 (uma) debênture da emissão da companhia que o titular então detenha.
Caso o titular não detenha debênture ou o valor nominal unitário da debênture seja
insuficiente para quitar a totalidade do preço de exercício no momento de subscrição, a
integralização, ou diferença, dar-se-á em moeda corrente nacional.
Na data da integralização das ações, o debenturista receberá o pagamento pro rata dos
juros remuneratórios devidos nos termos da debênture até a data do exercício do direito
de subscrição, não restando qualquer obrigação pecuniária vencida e não paga perante
o titular dela, conforme item 13.1 da cláusula terceira da escritura particular de
debêntures.
Os bônus de subscrição podem ser negociados separadamente das debêntures, em
relação às quais foram atribuídos como vantagem adicional aos seus subscritores.

Valor mobiliário

Bônus de Subscrição

Identificação do valor
mobiliário

Bônus de Subscrição 2014

Data de emissão

09/10/2014

Data de vencimento

15/06/2021

Quantidade
(Unidades)

180.000

Pessoas Físicas
(Unidades)

0

Pessoas Jurídicas
(Unidades)

0

Investidores Institucionais
(Unidades)

0

Valor nominal global
(Reais)

110.340.000,00

Saldo devedor em aberto

0,00

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Sim

Condição da conversibilidade e Cada Bônus conferirá a seu titular o direito de subscrever 23 (vinte e três) ações
efeitos sobre o capital-social
ordinárias de emissão da Companhia, mediante o pagamento do Preço de Exercício de
R$ 889,00, totalizando até 4.140.000 (quatro milhões, cento e quarenta mil) ações
ordinárias e um aumento de Capital Social de R$ 160.052.400,00.
(I)Preço de Exercício: o preço de exercício de cada Bônus é de R$ 889,18 (oitocentos e
oitenta e nove reais e dezoito centavos), equivalente a R$38,66 (trinta e oito reais e
sessenta e seis centavos) por ação ordinária de emissão da Companhia (“Preço de
Exercício”), que, com exceção do previsto nos itens x.1, x.2., x.3., x.4., x.5 e x.6 do
Anexo I da Proposta da Diretoria, será fixo e irreajustável. Além disso, exceto conforme
previsto no item x.1.do referido Anexo I da Proposta da Diretoria, a quantidade de ações
que cada Bônus dará direito de subscrever será fixa e irreajustável, independentemente
da cotação das ações de emissão da Companhia, do pagamento de proventos ou de
qualquer outro ato ou fato relativo à Companhia.
Possibilidade resgate

Não
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Exercício do Bônus e Forma de Integralização das Ações: a subscrição das ações
decorrentes do exercício de cada Bônus dar-se-á na Data do Exercício e a
integralização do preço das ações então subscritas se dará à vista no ato da subscrição
e poderá ser realizada, a critério do subscritor, (i) em moeda corrente nacional ou (ii)
mediante dação em pagamento de 1 (uma) debênture emitida pela Companhia nos
termos da Escritura Particular da Primeira Emissão Privada de Debêntures Simples da
Espécie Quirografária da Kepler Weber S.A. Conjugadas com Bônus de Subscrição,
com Garantia Adicional Fidejussória, datada de 8 de outubro de 2007, com a devida
complementação, em moeda corrente nacional, da diferença entre o preço de exercício
e o Valor Nominal Unitário Atualizado. No caso de exercício do direito conferido pelo
Bônus após 15/10/2020, data de vencimento das Debêntures 2007, a integralização do
preço das ações será exclusivamente em moeda corrente nacional e à vista.

Outras características
relevantes

Direitos e Vantagens das Ações Decorrentes do Exercício: as ações ordinárias de
emissão da COMPANHIA resultantes do exercício dos direitos conferidos pelos BÔNUS
terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e
vantagens estatutariamente atribuídos atualmente e no futuro às ações ordinárias de
emissão da COMPANHIA hoje existentes e participarão integralmente da distribuição
dos resultados.
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
18.6 Indicar os mercados brasileiros nos quais valores mobiliários do emissor são admitidos à
negociação
As ações da Companhia são admitidas a negociação na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores
Mercadorias e Futuros.
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros
18.7 Em relação a cada classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros, indicar:
a)

país

b)

mercado

c)
entidade administradora do mercado no qual os valores mobiliários são admitidos à
negociação
d)

data de admissão à negociação

e)

se houver, indicar o segmento de negociação

f)

data de início de listagem no segmento de negociação

g)
percentual do volume de negociações no exterior em relação ao volume total de
negociações de cada classe e espécie no último exercício
h)
se houver, proporção de certificados de depósito no exterior em relação a cada
classe e espécie de ações
i)

se houver, banco depositário

j)

se houver, instituição custodiante

Não aplicável à Companhia, já que as ações da Kepler Weber S/A são negociadas somente no
Brasil.

PÁGINA: 247 de 263

Formulário de Referência - 2018 - KEPLER WEBER S.A.

Versão : 7

18.8 - Títulos emitidos no exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não emitiu títulos no exterior.
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

18.9 Descrever as ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros,
incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários
do emissor1
A Companhia não realizou, nos últimos três exercícios, ofertas públicas de distribuição de
valores mobiliários de sua emissão.

1

Quando da apresentação anual do formulário de referência, as informações devem se referir aos 3
últimos exercícios sociais. Quando da apresentação do formulário de referência por conta do pedido de
registro de distribuição pública de valores mobiliários, as informações devem se referir aos 3 últimos
exercícios sociais e ao exercício social corrente.
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18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios
18.10. Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores mobiliários,
indicar:
a.

Como os recursos resultantes da oferta foram utilizados

b.

Se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as
propostas de aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição

c.

Caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios

A companhia não realizou oferta pública em 2017.
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros
18.11 Descrever as ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiro1
A Companhia não realizou ofertas públicas de aquisição de valores mobiliários de terceiros.

1

Quando da apresentação anual do formulário de referência, as informações devem se referir aos 3
últimos exercícios sociais. Quando da apresentação do formulário de referência por conta do pedido de
registro de distribuição pública de valores mobiliários, as informações devem se referir aos 3 últimos
exercícios sociais e ao exercício social corrente.
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18.12 - Outras infomações relevantes
18.12 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes a este tópico já foram esclarecidas nos itens acima.
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19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nos últimos três exercícios sociais, não foram aprovados planos de recompra de ações da Companhia.
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19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria

Exercício social 31/12/2017
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade (Unidades)

Quantidade Inicial

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

41

Quantidade adquirida

0

0,00

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada

0

Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

41
0,000000%

Exercício social 31/12/2016
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade (Unidades)

Quantidade Inicial

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

41

Quantidade adquirida

0

0,00

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada

0

Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

41
0,000000%

Exercício social 31/12/2015
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

41

Quantidade adquirida

0

0,00

Quantidade alienada

0

0,00
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19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

0
41
0,000000%
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria
19.3.

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não há outras informações pertinentes a este tópico.
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários

Data aprovação

14/02/2014

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

Acionistas controladores, diretos ou indiretos e/ou participantes de Acordo de Acionistas;
Membros do Conselho de Administração;
Membros do Comitê Executivo;
Membros do Conselho Fiscal;
Membros de órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária;
Diretores executivos;
Gerentes;
Empregados que, em razão do cargo e posição que ocupam na Companhia, suas controladas ou
coligadas, têm acesso a informações relevantes;
Pessoas que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a Companhia, e que em
razão disso, venham a ter acesso a informações relevantes.

Principais características e locais de consulta
A Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Kepler Weber S/A (“Companhia” ou “Kepler Weber”), aprovada por seu
Conselho de Administração em reunião realizada no dia 14 de fevereiro de 2014 (“Política de Negociação”), objetiva estabelecer regras,
procedimentos e diretrizes a serem observados por aqueles que venham ou possam vir a ter acesso a Informações Privilegiadas,
visando assegurar a observância de práticas de boa conduta e preservar a adequada transparência e o tratamento equitativo na
negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia ou realizar operações que tenham como substrato esses valores
mobiliários (“Valores Mobiliários”), nos termos da Instrução CVM n° 358 de 3 de janeiro de 2002 (“Instrução CVM n.º 358/02”), e das
políticas internas da própria Kepler Weber S/A.
A Política de Negociação encontra-se disponível na CVM, acessível no site www.cvm.gov.br, no site da Companhia:
www.kepler.com.br/ri, e na sede da Companhia.
Períodos de vedação e descrição
As Pessoas Vinculadas não poderão negociar seus Valores Mobiliários antes da divulgação de
dos procedimentos de fiscalização qualquer Informação Relevante (ato ou fato relevante) bem como, nos seguintes casos:
(i) Sempre que estiver em curso a aquisição ou a alienação de Valores Mobiliários pela própria
Companhia ou por qualquer Sociedade Controlada ou outra sociedade sob controle comum;
(ii) Quando existir a intenção de promover a transferência de controle acionário, incorporação,
cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária da Companhia; e
(iii) No período de 15 (quinze) dias anterior à divulgação das Informações Trimestrais da
Companhia (ITR) e das Informações Anuais da Companhia e demonstrações financeiras da
Companhia (DFP), cabendo ao Diretor de Relações com Investidores informar, através de
mensagem eletrônica (e-mail), antecipadamente, às Pessoas Vinculadas as datas previstas para
a divulgação dessas informações.
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20.2 - Outras informações relevantes
20.2 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Esta Política de Negociação foi aprovada pelo Conselho de Administração, em reunião
realizada em 14 de fevereiro de 2014, e qualquer alteração ou revisão deverá ser submetida
ao Conselho de Administração da Companhia e comunicada à CVM à Bolsa de Valores.
A Política de Negociação encontra-se disponível na CVM, acessível no site www.cvm.gov.br, no
site da Companhia: www.kepler.com.br/ri, e na sede da Companhia.
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações
21.1. Descrever normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pelo emissor
para assegurar que as informações a serem divulgadas publicamente sejam recolhidas,
processadas e relatadas de maneira precisa e tempestiva
A Companhia possui Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes, aprovada pelo
Conselho de Administração em reunião realizada em 09 de maio de 2008 e que está descrita
no item 21.2 deste formulário. Essa política é cumprida por acionistas controladores, diretos
ou indiretos, membros do Conselho de Administração, membros da Diretoria, membros do
Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por
disposição estatutária, ou quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na
Companhia e sua controladora tenha conhecimento de informações a serem divulgadas
publicamente. Assim, a Companhia busca, por meio de sua política de divulgação, assegurar
que as informações a serem divulgadas sejam recolhidas, processadas e relatadas de maneira
precisa e tempestiva.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
21.2. Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo emissor,
indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações
relevantes não divulgadas, e os locais onde a política pode ser consultada

Cumpre ao Diretor que possui a função de Relações com Investidores divulgar e comunicar à
CVM e à bolsa de valores em que os valores mobiliários de emissão da Companhia são
negociados qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem
como zelar por sua ampla e imediata disseminação ao mercado.
Em caso de dúvida, caberá ao Diretor com a função de Relações com Investidores decidir sobre
a caracterização de determinado ato ou fato como relevante, devendo, para tal fim, consultar
o Conselho de Administração.
Compete ao Diretor com a função de Relações com Investidores, sem prejuízo das demais
atribuições previstas na Instrução CVM n.º 358, providenciar a correção, aditamento ou
republicação de ato ou fato relevante, sempre que solicitado pela CVM.
Os acionistas controladores, membros do Conselho de Administração, membros da Diretoria,
membros do Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas,
criados por disposição estatutária, ou quem em virtude de seu cargo, função ou posição na
Companhia, sua controladora, controladas ou coligadas tenha conhecimento da informação
relativa ao ato ou fato relevante, deverão comunicar imediatamente tal ato ou fato relevante à
CVM, caso constatem a omissão do Diretor com a função de Relações com Investidores no
cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação.
A comunicação de ato ou fato relevante à CVM e à bolsa de valores em que os valores
mobiliários de emissão da Companhia são negociados deverá ocorrer imediatamente após a
deliberação, ocorrência ou conhecimento a seu respeito, conforme o caso, de modo claro e
preciso e contendo, no mínimo, as informações exigidas pela regulamentação.
A divulgação de ato ou fato relevante será realizada através de anúncio publicado nos jornais
de grande circulação utilizados pela Companhia, podendo ser feita de forma resumida, desde
que indique o endereço na internet em que a informação estará disponível, em teor idêntico
àquele remetido à CVM e à bolsa de valores em que os valores mobiliários de emissão da
Companhia são admitidos à negociação.
A divulgação do ato ou fato relevante será realizada, sempre que possível, antes do início ou
após o encerramento dos negócios na bolsa de valores em que os valores mobiliários de
emissão da Companhia são negociados.
Os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os
acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco
interesse legítimo da Companhia. Tal faculdade somente poderá ser exercida pela Companhia
mediante deliberação do Conselho de Administração e sua comunicação ao Diretor com a
função de Relações com Investidores.
Nessa hipótese, caberá ao Diretor com a função de Relações com Investidores acompanhar a
cotação, preço e volume de negociação dos valores mobiliários de emissão da Companhia e,
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
caso constate oscilação atípica nesses elementos, deverá divulgar imediatamente o ato ou fato
relevante que a Companhia decidiu não divulgar anteriormente.
Os acionistas controladores, membros do Conselho de Administração, membros da Diretoria,
membros do Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas,
criados por disposição estatutária e aos colaboradores da Companhia guardar sigilo das
informações relativas a ato ou fato relevante às quais tenham acesso privilegiado em razão do
cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação ao mercado, bem como zelar para que
subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, respondendo solidariamente com
estes na hipótese de descumprimento.
Em caso de quaisquer contatos com terceiros, relativos a assuntos que possam ser
considerados relevantes, a Companhia exigirá, dos mesmos, a assinatura de termo de
confidencialidade.

A Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante encontra-se disponível na CVM, acessível no
site www.cvm.gov.br, no site da Companhia: www.kepler.com.br/ri, e na sede da Companhia.
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
21.3. Informar os administradores responsáveis pela implementação, manutenção,
avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações
Cabe ao Diretor com a função de Relações com Investidores da Companhia, com o devido
suporte dos membros da Diretoria, implementar, manter, avaliar e fiscalizar a política de
divulgação de informações.
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21.4 - Outras informações relevantes
21.4.

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Todas as informações relevantes a este tópico já foram esclarecidas nos itens acima.
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