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COMUNICADO AO MERCADO
Kepler Weber abrirá Centro de Distribuição de peças em Cuiabá
São Paulo, 16 de julho de 2020 - A Kepler Weber S/A (B3: KEPL3), empresa controladora do
Grupo Kepler Weber, líder em equipamentos para armazenagem e pós colheita de grãos na América
Latina, nos termos do Artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, vem a público
informar, aos seus acionistas e ao mercado em geral, que está inaugurando um novo Centro de
Distribuição, em Cuiabá, Mato Grosso, no Centro-Oeste do país. Voltado para atender o segmento de
Reposição & Serviços da Companhia, o espaço de 3.141 m2 tem como objetivo otimizar o atendimento
ao parque de equipamentos já instalado na região, agilizando a entrega das peças originais KW,
garantindo ainda mais rapidez e eficácia no atendimento, principalmente aos clientes que estão
próximos às novas fronteiras agrícolas, do norte e noroeste do Mato Grosso, Rondônia e sul do Pará.
Com estoque adequado de peças a pronta entrega e localização estratégica, o novo centro de
distribuição é mais um movimento da empresa na busca pelo atendimento de excelência no
fornecimento de peças e de serviços. Este é o quinto Centro de Distribuição da Kepler Weber, que já
possui outras unidades em Panambi, no Rio Grande do Sul, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul,
Cascavel, no Paraná, e em Rio Verde, no Estado de Goiás.
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a área de Relações com Investidores: (11)
4873-0302 ou ri.kepler@kepler.com.br.
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Sobre a Kepler Weber – A Kepler Weber, em seus 95 anos de história, se especializou no desenvolvimento de soluções completas
em armazenagem de grãos e movimentação de granéis sólidos em terminais portuários e mineração. Com presença em mais de 40
países e em cinco continentes, a companhia é líder do setor na América do Sul na etapa pós-colheita da cadeia produtiva de grãos.
Mais da metade de toda a produção anual de grãos no Brasil passa por uma solução da Kepler Weber. Acesse www.kepler.com.br.

