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Prezados Acionistas,
A administração da Kepler Weber S/A, sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua do Rocio, nº 84, 3º andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04552-000, com seus atos
constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300454227, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 91.983.056/0001-69, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como
companhia aberta categoria A, sob o código nº 7870 (“Companhia”), nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S/A”), e da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de
2009, conforme alterada (“ICVM 481”), vem apresentar a V. Sas. a seguinte proposta, a ser apreciada na
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 09 de
outubro de 2020, às 10h30min, na sede social da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua do Rocio, nº 84, 3º andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04552-000 (“AGE”), observada a legislação
societária vigente e as disposições do Estatuto Social da Companhia (“Proposta”).
1. OBJETO
A Administração da Companhia, levando em consideração os melhores interesses da Companhia,
submete ao exame, discussão e votação nesta AGE as seguintes matérias constantes na ordem do dia:
I)

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

II)

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

III)

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

IV)

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

2. CONVOCAÇÃO DA AGE
Nos termos dos artigos 124 e 289 da Lei das S/A e da Deliberação CVM 829, de 27 de setembro de 2019,
a assembleia geral será convocada por anúncio publicado, por três vezes, no mínimo, no Jornal Valor
Econômico e no Jornal Diário Oficial Estado de São Paulo e também no Sistema Empresas.NET, da CVM.
A primeira publicação do edital de convocação de assembleia geral de companhias abertas será realizada
com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência da assembleia geral, observado o disposto na Lei das
S/A e no Sistema Empresas.NET, da CVM.
3. LOCAL DA AGE
A AGE será realizada na sede da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do
Rocio, nº 84, 3º andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04.552-000, no dia 09 de outubro de 2020, às 10h30min.
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4. INFORMAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AGE
Nos termos do artigo 126 e do artigo 19, parágrafos 2º e 3º, do Estatuto Social da Companhia, para
participar da AGE os acionistas deverão apresentar à Companhia os seguintes documentos:
i. Documento de identidade (Carteira de Identidade Registro Geral (RG), a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais
e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham
foto de seu titular);
ii. Comprovante da titularidade de ações expedido pela instituição depositária, com data
posterior à publicação do primeiro anúncio de convocação da AGE; e
iii. Instrumento de mandato, se pessoa física, em caso de participação por meio de
representante, que deverá ser entregue à Companhia com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
de antecedência à realização da AGE.
O representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia autenticada dos seguintes
documentos, devidamente registrado no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídica ou Junta
Comercial, conforme o caso): (a) do contrato ou estatuto social; (b) do ato societário de eleição do
administrador que (b.1) comparecer à AGE como representante da pessoa jurídica; ou (b.2) outorgar
procuração para que terceiro represente a acionistas pessoa jurídica.
No tocante aos fundos de investimento, a representação dos quotistas na assembleia geral caberá à
instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo a respeito de quem
é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações e ativos na carteira do fundo. Nesse caso,
o representante da administradora ou gestora do fundo, além dos documentos societários acima
mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia simples do
regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente.
Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação para
participação na assembleia geral deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, conforme o disposto
no artigo 126, parágrafo 1º, da Lei das S/A.
Ademais, dever-se-á observar o disposto no artigo 654, parágrafos 1º e 2º, do Código Civil, a procuração
deverá conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do
outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos,
contendo reconhecimento da firma do outorgante.
Para fins de melhor organização da assembleia geral e conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 19, do
estatuto social da Companhia, esta solicita aos senhores(as) acionistas que depositem os documentos
necessários para participação na assembleia geral em, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores, na sede da Companhia.
Cópia da documentação poderá ser encaminhada ao e-mail: ri.kepler@kepler.com.br ou
sandra.vieira@kepler.com.br.
Salienta-se que os acionistas poderão participar da assembleia geral ainda que não realizem o depósito
prévio referido anteriormente, desde que apresentem tais documentos na abertura da assembleia geral,
conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 5º da ICVM 481.
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Antes da abertura dos trabalhos da assembleia geral, os acionistas ou os representantes dos acionistas
assinarão o livro de presença de acionistas, indicando o seu nome, nacionalidade e residência, bem como
a quantidade, espécie e classe das ações de que forem titulares, nos termos do artigo 127 da Lei das S/A.
A Companhia adotará procedimento de voto à distância nos termos da ICVM 481. Para participar da
Assembleia por meio do boletim de voto à distância os acionistas devem enviar o boletim de voto à
distância diretamente à sede da Companhia, ou por seus respectivos agentes de custódia, ou da
instituição prestadora dos serviços de escrituração das ações. O boletim está disponível no site
www.cvm.gov.br, e no site da Companhia: http://ri.kepler.com.br/. Os documentos que serão objeto da
Assembleia estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia.
Considerando as atuais orientações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo para
prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), e visando à segurança de seus acionistas, a
Companhia sugere que, em sendo possível, se dê preferência à utilização do boletim de voto a distância
para participação na Assembleia Geral Extraordinária ora convocada, principalmente por meio do seu
envio aos prestadores de serviços aptos a coletar e transmitir instruções de preenchimento do boletim,
dada a maior simplicidade de tal procedimento.
5. REGRAS PARA INSTALAÇÃO DA AGE
Como regra geral prevista no artigo 125 da Lei das S/A, a assembleia geral instalar-se-á, em primeira
convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital com
direito a voto e, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas titulares de ações com
direito a voto.
Portanto, caso não seja possível a instalação da AGE em primeira convocação por falta de quórum, a
Companhia publicará novos anúncios de convocação, sendo certo que a AGE instalar-se-á em segunda
convocação mediante a presença de acionistas titulares de qualquer número de ações com a direito a
voto.
6. MAIORIA PARA APROVAÇÃO DAS MATÉRIAS OBJETO DA ORDEM DO DIA
As deliberações das assembleias gerais, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por
maioria absoluta de votos dos acionistas presentes à assembleia geral, desconsideradas as abstenções,
conforme disposto no artigo 129 da Lei das S/A.
Com relação às matérias da ordem do dia, as deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos
dos acionistas presentes à assembleia geral e não serão computadas as abstenções de voto.
7. ATA DA AGE
Os trabalhos das assembleias gerais são documentados por escrito em ata lavrada em livro de atas das
assembleias gerais (“Livro de Atas”), que será assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas
presentes. Embora recomendável que todos os acionistas presentes assinem a ata, ela será válida se for
assinada por acionistas titulares de ações suficientes para constituir a maioria necessária para as
deliberações da assembleia geral, conforme disposto no artigo 130, da Lei das S/A.
É possível, desde que autorizado pela assembleia geral, lavrar a ata na forma de sumário dos fatos
ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas,
conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S/A. Nesse caso, os documentos ou propostas
submetidas à assembleia, assim como as declarações de voto ou dissidência, referidos na ata, serão
numerados seguidamente, autenticados pela mesa e por qualquer acionista que o solicitar, e arquivados
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na Companhia. Adicionalmente, a mesa, a pedido de acionista interessado, autenticará exemplar ou cópia
de proposta, declaração de voto ou dissidência, ou protesto apresentado.
Nos termos da legislação em vigor, serão tiradas certidões da ata da assembleia geral, devidamente
autenticadas pelo presidente e secretário (Lei das S/A, artigo 130, caput), que serão enviadas
eletronicamente à CVM e à B3 S/A – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), apresentadas a registro na junta comercial
do estado da sede da Companhia, bem como publicadas no Sistema Empresas.NET, da CVM, em
conformidade com o artigo 289, da Lei das S/A e Deliberação CVM 829. As Companhias abertas poderão,
desde que autorizado pela assembleia geral, publicar a ata com omissão das assinaturas dos acionistas
(Lei das S/A, artigo 130, parágrafo 2º).
Desse modo, a administração propõe que a ata da AGE seja lavrada na forma de sumário dos fatos
ocorridos, observados, obviamente, os requisitos acima mencionados, e sua publicação seja efetuada com
a omissão das assinaturas dos acionistas.
8. ANÁLISE DA MATÉRIA DA ORDEM DO DIA
O objetivo desta seção é analisar a matéria submetida à apreciação de V.Sas. na AGE, permitindo, assim,
a formação de convicção e a tomada de decisão informada e refletida por parte dos senhores acionistas,
com relação aos assuntos indicados abaixo:
8.1 - Deliberar sobre o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia (“Plano”), que
estabelece os termos e condições gerais para a concessão de ações de emissão da Companhia e
as pessoas elegíveis ao Plano dentre membros da administração, colaboradores e outros
integrantes da Companhia e/ou de sociedades por ela controladas.
A Administração propõe a aprovação de um novo Plano de Outorga de Ações Restritas da
Companhia, no qual poderão ser indicados para participar como potenciais beneficiários, os
diretores estatutários, diretores empregados, superintendentes e gerentes sêniores da
Companhia ou de suas controladas, que compõem o Comitê Executivo da estrutura organizacional
da Companhia, contratado sob o regime da CLT ou estatuário, que serão denominados
individualmente de “Participante” e coletivamente como “Participantes”.
O Plano de Ações, instituído de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis tem por
objetivo permitir a outorga de Ações Restritas às Pessoas Elegíveis selecionadas pelo Conselho de
Administração.
O Plano de Ações passará a integrar o escopo de remuneração estratégica da companhia, ora
composto por salário nominal, plano de benefícios, incentivos de curto prazo e stock options. Se
aprovado este novo plano de longo prazo, ele substituirá o antigo plano de stock options. Desta
forma, a Companhia passará a atuar com um modelo de remuneração mais moderno, atrativo e
responsável com vistas a: (a) estimular a expansão, o êxito e a consecução dos objetivos sociais
da companhia; (b) incentivar os participantes a contribuírem para o sucesso da companhia a curto,
médio e longo prazos; (c) promover o alinhamento entre os interesses dos participantes e os
interesses dos acionistas da companhia e das sociedades por ela controladas; e (d) estimular a
permanência dos participantes na companhia ou nas sociedades por ela controladas por um longo
período.
Além disso, o Plano de Ações pretende desenvolver o interesse dos participantes em investirem
na companhia, fortalecendo o senso de dono e a cultura de confiança.
8.2 - Ratificar a eleição do membro do conselho de administração Sr. Bruno Bianco Leal, eleito
pelo Conselho de Administração em 22/04/2020 para completar o mandato do membro do
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Conselho de Administração Sr. Fernando Florêncio Campos que apresentou renúncia ao seu
mandato.
Visando substituir o membro do Conselho de Administração que renunciou ao seu cargo em 11
de novembro de 2019, propomos aos senhores acionistas a eleição do seguinte novo membro
para o Conselho de Administração, o qual, caso eleito, exercerá sua função até a realização da
Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberará acerca das suas demonstrações
financeiras referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
8.3 - Ratificar a eleição do membro do conselho de administração Sr. Milre Felix Neto, eleito
pelo Conselho de Administração em 18/06/2020 para completar o mandato do membro do
Conselho de Administração Sr. José Pais Rangel que faleceu.
Visando substituir o membro do Conselho de Administração que faleceu em 06 de junho de 2020,
propomos aos senhores acionistas a eleição do seguinte novo membro para o Conselho de
Administração, o qual, caso eleito, exercerá sua função até a realização da Assembleia Geral
Ordinária da Companhia que deliberará acerca das suas demonstrações financeiras referente ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
8.4 - Fazer consignar, formalizar e autorizar que sejam tomadas todas as medidas para o
encerramento do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia
Geral Ordinária realizada em 25 de abril de 2014.
Propomos aos senhores acionistas que seja autorizado que a administração adote todas as
medidas para o encerramento do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia de 25 de
abril de 2014, uma vez que o Plano proposto substituirá este plano. Importante ressaltar que não
existe nada em aberto do plano de 2014 e nenhum executivo com contrato em vigor.

9. DOCUMENTOS PARA CONSULTA
Todos os documentos relativos aos assuntos propostos, a serem submetidos à AGE da Companhia a ser
realizada em 09 de outubro de 2020, às 10h30min, incluindo, mas sem limitação, a presente Proposta,
estão disponíveis à consulta de V.Sas. nas páginas eletrônicas da Companhia (http://ri.kepler.com.br/), da
B3 e da CVM, na rede mundial de computadores (internet).
10. CONCLUSÕES
Pelos motivos anteriormente enunciados, a administração da Companhia submete a presente Proposta à
apreciação de V. Sas. e recomenda a sua integral aprovação.
São Paulo, 09 de setembro de 2020.
Piero Abbondi
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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ANEXO A
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA KEPLER WEBER S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 91.983.056/0001-69 / NIRE 3530045422-7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Acionistas da Kepler Weber S/A (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária, no dia 09 de outubro de 2020, às 10h30min, na sede da Companhia, na Rua do Rocio, 84,
3º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Deliberar sobre o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia (“Plano”), que estabelece os termos e
condições gerais para a concessão de ações de emissão da Companhia e as pessoas elegíveis ao Plano dentre
membros da administração, colaboradores e outros integrantes da Companhia e/ou de sociedades por ela
controladas;
2) Ratificar a eleição do membro do conselho de administração Sr. Bruno Bianco Leal, eleito pelo Conselho de
Administração em 22/04/2020 para completar o mandato do membro do Conselho de Administração Sr.
Fernando Florêncio Campos que apresentou renúncia ao seu mandato;
3) Ratificar a eleição do membro do conselho de administração Sr. Milre Felix Neto, eleito pelo Conselho de
Administração em 18/06/2020 para completar o mandato do membro do Conselho de Administração Sr. José
Pais Rangel que faleceu; e
4) Fazer consignar, formalizar autorizar que sejam tomadas todas as medidas para o encerramento do Plano de
Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de abril
de 2014.
Na forma do Estatuto Social, os acionistas deverão apresentar comprovante de titularidade das ações, expedido
pela instituição depositária, com data posterior à publicação do primeiro anúncio de convocação da Assembleia.
O acionista pessoa física deverá apresentar seu documento de identidade. O acionista que pretender ser
representado por procurador deverá depositar na Companhia o instrumento de mandato. O acionista pessoa
jurídica deverá encaminhar os documentos de representação, para conferência. O instrumento de mandato e
os documentos de representação deverão ser entregues na Companhia, nos termos da Lei, e no prazo de até
24 horas antes da data da Assembleia.
Nos cinco dias úteis que antecederem à Assembleia, ficarão suspensos os serviços de desdobramento,
agrupamento e transferência de ações até o encerramento da Assembleia.
A Companhia adotará procedimento de voto à distância nos termos da Instrução CVM nº 481/2009 (“ICVM
481”). Para participar da Assembleia por meio do boletim de voto à distância os acionistas devem enviar o
boletim de voto à distância diretamente à sede da Companhia, ou por seus respectivos agentes de custódia, ou
da instituição prestadora dos serviços de escrituração das ações. O boletim está disponível no site
www.cvm.gov.br, e no site da Companhia: www.kepler.com.br/ri. Os documentos que serão objeto da
Assembleia estão à disposição dos acionistas na sede social da Companhia e no site da Comissão de Valores
Mobiliários (http://www.cvm.gov.br), os documentos relacionados a este edital, conforme exigidos pela ICVM
481.
Considerando as atuais orientações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo para
prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), e visando à segurança de seus acionistas, a Companhia
sugere que, em sendo possível, se dê preferência à utilização do boletim de voto a distância para participação
na Assembleia Geral Extraordinária ora convocada, principalmente por meio do seu envio aos prestadores de
serviços aptos a coletar e transmitir instruções de preenchimento do boletim, dada a maior simplicidade de tal
procedimento.
São Paulo, 09 de setembro de 2020.
Marcelo Guimarães Lopo Lima
Presidente do Conselho de Administração
Kepler Weber S/A
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ANEXO B
ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA
(ARTIGO 10 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 481/09)
COMPOSIÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em
forma de tabela:
Nome
Data de nascimento
Profissão
CPF ou número do passaporte
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
Prazo do mandato
Outros cargos ou funções exercidas no emissor
Se foi eleito pelo controlador ou não
Se é membro independente e, caso positivo, qual
foi o critério utilizado pelo emissor para
determinar a independência
Informações sobre principais experiências
profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando nome e setor de atividade da empresa
e cargo ocupado

Bruno Bianco Leal
09/01/1982
Servidor público federal
220.123.808-16
Conselho Administração Titular
22/04/2020
04/05/2020
Até AGO de abril de 2021
Não
Não
Não

Graduado pelo Centro Universitário Eurípides de
Marilia (2005). Ex-procurador da Fazenda
Nacional. Atualmente é procurador Federal –
PGF/Advocacia Geral da União. Ex-procurador
Chefe da Procuradoria Seccional da PFE/INSS em
Marilia – SP. Membro do Comitê Gestor da
Estratégia Nacional de Não Judicialização
(ENAJUD) do Ministério da Justiça, representante
do Ministério da Previdência Social. Assessor
Especial da Casa Civil, Presidência da República,
atuando na Reforma da Previdência. Secretário
Especial Adjunto de Previdência e Trabalho do
Ministério da Econômica. Na área acadêmica é
mestre em direito pela Universidade de Marilia –
UNIMAR, especialista em Direito público com
capacitação para o ensino no magistério superior
e pós-graduado em direito processual civil pelas
escolas da Advocacia Geral da União e superior da
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo.
Professor em cursos de pós-graduação e autor de
livros jurídicos. Membro do Conselho Editorial da
Editora Poiesis – Marilia/NY.
Informar se a empresa integra (i) o grupo
Não
econômico do emissor ou (ii) é controlada por
acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valor mobiliário do
emissor
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Indicação de todos os cargos de administração
que ocupe em outras sociedades ou organizações
do terceiro setor
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que
tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: (i)
qualquer condenação criminal; (ii) qualquer
Condenação em processo administrativo da CVM
e as penas aplicadas; e (iii) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou
inabilitado para a prática de uma atividade
profissional ou comercial qualquer

N/A

Declarou, para todos os fins de direito que, nos
últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de
qualquer
condenação criminal, qualquer
condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a
suspensão ou a inabilitação para a prática de
qualquer atividade profissional ou comercial.

Nome
Data de nascimento
Profissão
CPF ou número do passaporte
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
Prazo do mandato
Outros cargos ou funções exercidas no emissor
Se foi eleito pelo controlador ou não
Se é membro independente e, caso positivo, qual
foi o critério utilizado pelo emissor para
determinar a independência
Informações sobre principais experiências
profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando nome e setor de atividade da empresa
e cargo ocupado

Milre Felix Neto
10/10/1980
Administrador de empresas
218.099.188-63
Conselho Administração Titular
18/06/2020
19/06/2020
Até AGO de abril de 2021
Não
Não
Não

Graduado em Administração de Empresas pela
Australian Catholic University, Brisbane, na
Austrália e Comércio Exterior pela Universidade
Ibero-Americana Puebla, no México. De 2001 a
2010 atuou em diversas empresas como Sony
Atsugy (Japão), Alca/FTAA (México), Vopak
Brasterminais (Emirados Árabes) e HSBC Bank
Brasil S/A, com trabalhos voluntários e trainee de
Gerente de Comércio Exterior. Atualmente é
Gestor e Administrador do Grupo Maxi (empresa
envasadora de água mineral na Serra de Campos
do Jordão) e também Gestor do Fundo Imobiliário
MF Construção e Empreendimentos Imobiliários.
Informar se a empresa integra (i) o grupo
Não.
econômico do emissor ou (ii) é controlada por
acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valor mobiliário do
emissor
Indicação de todos os cargos de administração
N/A
que ocupe em outras sociedades ou organizações
do terceiro setor
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que Declarou, para todos os fins de direito que, nos
tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: (i) últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de
qualquer condenação criminal; (ii) qualquer qualquer
condenação criminal, qualquer
Condenação em processo administrativo da CVM condenação ou aplicação de pena em processo
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e as penas aplicadas; e (iii) qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou
inabilitado para a prática de uma atividade
profissional ou comercial qualquer

administrativo perante a CVM e qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a
suspensão ou a inabilitação para a prática de
qualquer atividade profissional ou comercial.

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou
do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual de participação
nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse
no cargo:
Nome
Bruno Bianco Leal
Milre Felix Neto

Cargo
Conselho Administração Titular
Conselho Administração Titular

% participação nas reuniões em
2020
100
100

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais
comitês ou estruturas não sejam estatutários
Não aplicável. Os membros dos comitês estatutários serão eleitos oportunamente pelo Conselho de
Administração.
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem
como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou
estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas
reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no
cargo
Não aplicável. Os membros dos comitês estatutários serão eleitos oportunamente pelo Conselho de
Administração.
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a) administradores do emissor:
Não há.
b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor
Não há.
c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos
ou indiretos do emissor
Não há.
d) (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas
do emissor
Não há.
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
12

a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o
emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social
Não há.
b) controlador direto ou indireto do emissor
Não há.
c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não há.
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ANEXO C
INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE REMUNERAÇÃO BASEADO EM AÇÕES
(CONFORME ARTIGO 13 DA IN CVM 481)
KEPLER WEBER S/A
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2020, ÀS 10H30MIN
ANEXO I
(Conforme anexo 13 da Instrução CVM 481/09)

PLANO DE REMUNERAÇÃO BASEADO EM AÇÕES
1. Fornecer cópia do plano proposto
Anexo D da Proposta da Administração.
2. Informar as principais características do plano proposto, identificando:
a. Potenciais beneficiários
Poderão ser indicados para participar do Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia (“Plano”), os
diretores estatutários, diretores empregados, superintendentes e gerentes sêniores da Companhia ou de
suas controladas, que compõem o Comitê Executivo da estrutura organizacional da Companhia,
contratado sob o regime da CLT ou estatuário, conforme o Anexo II ao presente 1º Programa (individual
e indistintamente “Participante” e em coletivamente, os “Participantes”).
O Conselho de Administração definirá, dentre os integrantes que se encontram nestas posições, aqueles
que poderão participar de cada programa de outorga de ações restritas (respectivamente “Programa” e
“Pessoas Elegíveis”).
As Pessoas Elegíveis deverão manifestar a vontade de aderir ao Plano e ao respectivo Programa, se for o
caso, mediante a celebração do respectivo Contrato de Outorga, passando a serem designadas como
“Participantes”
b. Número máximo de opções a serem outorgadas
Não aplicável, tendo em vista que não serão outorgadas opções de ações em decorrência do Plano.
c. Número máximo de ações abrangidas pelo plano
O número máximo de ações abrangidas pelo Plano não poderá ultrapassar 1% do Capital Social da
Companhia, o que corresponde, nesta data, a 263.120 ações, composto da seguinte forma:
3.1.
Lote Retenção: 0,5% do capital social da Companhia correspondente a 131.560 ações de emissão
da Companhia. (“Lote Retenção”)
3.2.
Lote Performance: até 0,5% do capital social da Companhia correspondente a até 131.560 ações
de emissão da Companhia. (“Lote Performance” e em conjunto com o Lote Retenção, o “Lote Total”)
d. Condições de aquisição
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Sujeito à continuidade do vínculo empregatício e/ou estatutário, conforme o caso, do Participante com a
Companhia até o término do período de carência aplicável e observadas as regras contidas em cada
Contrato, as Ações Restritas serão transferidas pela Companhia ao Participante de acordo com os lotes e
nos períodos fixados no respectivo Programa e/ou Contrato.
Caberá à administração da Companhia, tomar todas as providências necessárias para formalizar a
transferência das Ações Restritas objeto do Contrato.
A entrega de Ações Restritas será realizada a título gratuito aos Participantes. O preço de referência por
Ação Restrita, para os fins deste Plano de Ações, corresponderá à cotação das ações da Companhia na B3
S/A – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) no pregão imediatamente anterior à data de concessão das Ações
Restritas.
Os Participantes estarão sujeitos às regras restritivas ao uso de informações privilegiadas aplicáveis às
companhias abertas em geral e àquelas estabelecidas pela Companhia.
e. Critérios pormenorizados para fixação do preço de exercício
O Plano de Ações tem, dentre outros, o objetivo de realizar pagamentos em ações de emissão da
Companhia, sem o pagamento de preço de exercício pelos Participantes. Não se trata, portanto, de uma
opção de compra de ações, nos moldes do art. 168, § 3º, da Lei nº 6.404/76, mas de remuneração baseada
na entrega ações aos Participantes. Não obstante, o preço de referência por Ação Restrita, para os fins do
Plano de Ações, corresponde à cotação das ações da Companhia na B3, no pregão imediatamente anterior
à data de concessão das Ações Restritas.
f. Critérios para fixação do prazo de exercício
As Ações Restritas serão transferidas pela Companhia ao Participante de acordo com os lotes e nos
períodos fixados no respectivo Programa e/ou Contrato. Os Participantes farão jus ao recebimento das
Ações Restritas se estiverem vinculados à Companhia até o término do período de carência aplicável,
observadas as regras específicas previstas em cada Contrato, na hipótese de demissão (com e sem justa
causa), destituição do cargo, término do mandato, renúncia, desligamento voluntário, aposentadoria ou
falecimento.
g. Forma de liquidação de opções
Conforme mencionado no item “e” acima, trata-se de remuneração baseada em ações da Companhia,
sem contraprestação financeira por Ação Restrita entregue aos Participantes. De tal forma, uma vez
atendidas as condições previstas no Plano de Ações, nos Programas e no Contrato, o Participante fará jus
ao recebimento de tais Ações Restritas, cabendo à administração da Companhia tomar todas as
providências necessárias para formalizar a respectiva transferência.
h. Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano
Plano de Ações poderá ser extinto, a qualquer tempo, por decisão do Conselho de Administração, sendo
certo que o término do Plano de Ações não afetará a eficácia das concessões de Ações Restritas ainda em
vigor e que serão entregues aos Participantes nos respectivos prazos, nos termos dos Programas em vigor.
O Plano de Ações prevê ainda que nas hipóteses de dissolução, transformação, incorporação, fusão, cisão
ou reorganização da Companhia, na qual a Companhia não seja a sociedade remanescente ou, em sendo
a sociedade remanescente, deixe de ter suas ações admitidas à negociação em bolsa de valores, os
Contratos dos Programas em vigência, a critério do Conselho de Administração, conforme o caso, poderão
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(i) ser transferidos para a companhia sucessora; (ii) ter seus prazos de carência antecipados; ou (iii) ser
mantidos e liquidados em dinheiro.
Ademais, 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 outorga de ações
restritas em qualquer das jurisdições onde este será implementado, poderá levar à revisão integral deste
Plano, de forma a garantir o cumprimento das leis aplicáveis.
3. Justificar o plano proposto, explicando:
a. Os principais objetivos do plano
O presente Plano tem por objetivo permitir a outorga de Ações Restritas aos Participantes, como parte
da Política de Incentivo de Longo Prazo da Companhia, com vistas a: (a) estimular a expansão, o êxito e a
consecução dos objetivos sociais da Companhia; (b) incentivar os participantes a contribuírem para o
sucesso da Companhia a curto, médio e longo prazos; (c) promover o alinhamento entre os interesses dos
Participantes e os interesses dos acionistas da Companhia e das sociedades por ela controladas; e
(d) estimular a permanência dos Participantes na Companhia ou nas sociedades por ela controladas por
um longo período.
b. A forma como o plano contribui para esses objetivos
A concessão de Ações Restritas busca permitir que os Participantes estejam alinhados com a Companhia
e os seus acionistas, em virtude da manutenção de seu vínculo com a Companhia bem como cumprimento
de metas relacionadas a valorização das ações da Companhia, pois quanto melhor for o desempenho da
Companhia e seu reflexo na valorização do preço de sua ação, o Participante terá um ganho financeiro.
c. Como o plano se insere na política de remuneração da companhia
O Plano de Ações contempla mecanismo de remuneração variável estratégica que se alinha aos interesses
de médio e longo prazo da Companhia. Além de ser um modelo que concilie os interesses dos executivos
e acionistas, também reforça uma prática de remuneração responsável, pautada pela transparência,
governança e retorno ao acionista. Com o plano a companhia passa a atuar com formato mais moderno
de remuneração, baseado na renumeração nominal, plano de benefícios e remuneração variável,
composto por ICP – Incentivos de Curto Prazo e ILP – Incentivos de Longo Prazo.
Tal modelo, estrategicamente direciona a uma gestão sustentável dos negócios, fortalecendo a cultura de
valor ao longo prazo e atitude de dono. Além disso, e como consequência, estimulará o êxito, a expansão
dos negócios e acreditamos que será diferencial na aceleração da companhia frente ao mercado.
De acordo com Wood Jr. e Picarelli Filho (1999), a remuneração estratégica é um “catalisador para a
convergência de energias na organização”. À medida que o sistema de remuneração é alinhado ao
contexto e à estratégia da empresa, constitui fator harmônico.
A companhia entende que o foco na remuneração variável de médio e longo prazo possibilita o
engajamento e direcionamento do comitê executivo, assim vinculados à permanência dos executivos na
companhia, bem como ao cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos nos respectivos programas.
d. Como o plano alinha os interesses dos beneficiários e da companhia a curto, médio e longo prazo
A proposta do novo Plano de Ações tem grande relevância para a atratividade e retenção dos executivos,
uma vez que aumenta o potencial de ganho do mesmo. A efetivação ocorre a partir do alcance dos
objetivos contratados, aumentando a confiança na organização e instigando o senso de dono dos
mesmos. O Plano prevê mecanismos que buscam permitir o alinhamento de interesses dos participantes
em diferentes horizontes de tempo, mas com foco no médio e longo prazo. Tal objetivo é atingido
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considerando-se os períodos de carência durante os quais as Ações Restritas não serão transferidas aos
participantes, o que favorece a retenção de profissionais durante estes prazos. Os termos e condições
que serão estipulados para cada Programa e Contrato também devem contribuir para esse alinhamento
de interesses.
4. Estimar as despesas da companhia decorrentes do plano, conforme as regras contábeis que tratam
desse assunto
As despesas da Companhia decorrentes do Plano de Ações corresponderão ao valor justo das ações a
serem concedidas, no momento da concessão, o qual, por sua vez, corresponde ao preço de fechamento
das ações da mesma espécie no pregão imediatamente anterior à data de sua concessão, negociadas na
B3, e é contabilizado de acordo com as disposições do Pronunciamento Técnico CPC 10 – Pagamento
Baseado em Ações.
Exclusivamente para os fins da Instrução CVM 481/09, a Companhia estima que o valor das despesas
decorrentes do Plano de Ações corresponderá, para o primeiro programa, aproximadamente
R$343.859,46 (trezentos e quarenta e três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis
centavos), considerando que a “primeira outorga” vencerá no mês de abril de 2021. Para os demais
exercícios de 2022 e 2023, também considerando a melhor estimativa possível, a Companhia prevê uma
despesa contábil anual média de aproximadamente R$1.423.937,17 (um milhão, quatrocentos e vinte e
três mil, novecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos). Tendo em vista que a apuração de
referidas despesas depende de fatores ainda não conhecidos, como a quantidade de concessões a serem
efetivamente realizadas e o valor de mercado das ações da Companhia, tal estimativa tem como
premissas (i) a quantidade de concessões inicialmente projetada no âmbito do Plano de Ações; e (ii) a
cotação média de fechamento das ações de sua emissão na B3 nos últimos 60 dias.
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ANEXO D
PLANO DE OUTORGA DE AÇÕES RESTRITAS

KEPLER WEBER S/A
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2020, ÀS 10H30MIN
ANEXO I
(Conforme anexo 13 da Instrução CVM 481/09)

Plano de Outorga de Ações Restritas

(Restante da página intencionalmente deixado em branco.
O Plano de Outorga de Ações Restritas segue na próxima página)
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KEPLER WEBER S/A
CNPJ nº 91.983.056/0001-69
NIRE 3530045422-7
PLANO DE OUTORGA DE AÇÕES RESTRITAS
O presente Plano de Outorga de Ações Restritas da Kepler Weber S/A (“Plano de Ações”), instituído de
acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis, será regido pelas disposições abaixo.
1. Definições
1.1.
Além de outras expressões definidas ao longo deste Plano de Ações, as expressões abaixo
listadas, quando usadas aqui com iniciais em maiúsculo, terão os significados a elas atribuídos a seguir,
salvo se expressamente previsto em contrário:
“Ações Restritas” significa as ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da
Companhia outorgadas aos Participantes e sujeitas às restrições previstas no presente Plano de Ações, no
respectivo Programa e no respectivo Contrato de Outorga;
“Alienação de Controle” significa a alienação do controle acionário da Companhia, conforme estabelecido
no Artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, em todos os seus termos e condições;
“B3” significa B3 S/A – Brasil, Bolsa, Balcão;
“Companhia” significa Kepler Weber S/A, sociedade por ações de capital aberto, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rócio, 84, 3º andar, Vila Olímpia, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
91.983.056/0001-69 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo
sob NIRE 3530045422-7;
“Conselho de Administração” significa o Conselho de Administração da Companhia;
“Contrato de Outorga” significa o Instrumento Particular de Outorga das Ações Restritas celebrado entre a
Companhia e o Participante, por meio do qual a Companhia outorga determinadas Ações Restritas ao
Participante;
“Data de Outorga”, salvo se de outra forma expressamente previsto neste Plano de Ações, no Programa ou
no Contrato de Outorga, significa, em relação às Ações Restritas outorgadas a cada um dos Participantes, a
data de celebração do Contrato de Outorga entre o Participante e a Companhia, conforme aprovação do
Conselho de Administração da Companhia;
“Desligamento” significa o término da relação jurídica do administrador ou empregado da Companhia e/ou
de sociedade por ela controlada, por qualquer motivo, incluindo sem limitação renúncia, destituição,
substituição ou término do mandato sem reeleição ao cargo de administrador, pedido de demissão
voluntária ou demissão, com ou sem justa causa, rescisão de contrato de prestação de serviços,
aposentadoria, invalidez permanente ou falecimento. Para maior clareza, fica estabelecido que eventual
desligamento do cargo de administrador ou empregado da Companhia e/ou de sociedade por ela
controlada seguido de eleição e investidura ou contratação de tal Participante para outro cargo como
administrador ou empregado da Companhia e/ou de sociedade por ela controlada não caracteriza um
Desligamento para fins deste Plano de Ações;
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“Participante” significa uma Pessoa Elegível em favor de quem o Conselho de Administração outorgue uma
ou mais Ações Restritas, nos termos deste Plano de Ações e de 1 (um) ou mais Programas;
“Pessoas Elegíveis” significam os administradores, diretores, gerentes e empregados de alto nível da
Companhia e/ou de outras sociedades sob o controle direto ou indireto da Companhia; e
“Plano de Ações” significa o presente Plano de Outorga de Ações Restritas da Kepler Weber S/A.
“Programa(s)” significa os programas de outorga de Ações Restritas da Companhia que poderão ser criados,
aprovados e/ou cancelados pelo Conselho de Administração e pelos órgãos de governança das sociedades
controladas pela Companhia, conforme aplicável, os quais deverão observar os termos e condições deste
Plano de Ações.
“Volume Global” tem seu significado atribuído no item 5.1 deste Plano de Ações
2. Objetivo do Plano de Ações
2.1.
O presente Plano de Ações, instituído de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis
tem por objetivo permitir a outorga de Ações Restritas às Pessoas Elegíveis selecionadas pelo Conselho de
Administração, como parte da Política de Incentivo de Longo Prazo da Companhia, com vistas a:
(a) estimular a expansão, o êxito e a consecução dos objetivos sociais da Companhia; (b) incentivar os
participantes a contribuírem para o sucesso da Companhia a curto, médio e longo prazos; (c) promover o
alinhamento entre os interesses dos Participantes e os interesses dos acionistas da Companhia e das
sociedades por ela controladas; e (d) estimular a permanência dos Participantes na Companhia ou nas
sociedades por ela controladas por um longo período.
3. Participantes elegíveis
3.1.
Poderão ser indicados pelo Conselho de Administração como Participantes do Plano de Ações
aquelas pessoas listadas dentre as Pessoas Elegíveis, a exclusivo critério de discricionaridade do Conselho
de Administração.
4. Administração do Plano de Ações
4.1.

Este Plano de Ações será administrado pelo Conselho de Administração.

4.2.
O Conselho de Administração terá amplos poderes, respeitados os termos deste Plano de Ações
para a organização, administração e revisão anual deste Plano de Ações e para a remuneração baseada em
ações.
4.3.
Não obstante o disposto no caput, nenhuma decisão do Conselho de Administração poderá,
excetuados os ajustamentos permitidos pelo Plano de Ações, e eventuais adaptações que vierem a ser
realizadas em decorrência de alterações implementadas na legislação pertinente: (i) aumentar o limite total
das ações que podem ser concedidas, conforme o previsto no item 5 abaixo; e/ou (ii) alterar ou prejudicar
direitos ou obrigações de Participante, sem seu prévio consentimento, relativos aos pagamentos em ações
no âmbito do Plano de Ações.
4.4.
O Conselho de Administração poderá, a qualquer tempo, sempre observado o disposto no item
4.3 acima: (i) alterar ou extinguir o Plano de Ações; (ii) antecipar eventuais prazos de carência no âmbito
deste Plano de Ações; e (iii) estabelecer a regulamentação aplicável aos casos omissos.
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4.5.
O Conselho de Administração poderá criar, periodicamente, Programas com base na política de
remuneração da Companhia, nos quais determinará, dentre outras condições: (i) os Participantes; (ii) a
quantidade de Ações Restritas objeto do respectivo Programa; (iii) a forma de transferência das Ações
Restritas, que poderá se dar em lotes; (iv) o período aquisitivo para a realização da transferência das Ações
Restritas; e (v) eventuais disposições sobre penalidades.
4.6.
O Conselho de Administração, sempre respeitando o limite global previsto no item 5 abaixo e,
quando cabível, os limites constantes de aprovações da Assembleia Geral da Companhia, poderá agregar
novos Participantes aos Programas em curso, determinando o número de Ações Restritas a que o
Participante terá direito.
4.7.
Quando do lançamento de cada Programa, o Conselho de Administração fixará os termos e as
condições para a transferência de Ações Restritas em Contrato de Outorga a ser celebrado entre a
Companhia e cada Participante, sempre de acordo com este Plano de Ações e com o respectivo Programa.
4.8.
A transferência das Ações Restritas para o Participante somente se dará com o implemento das
condições e prazos previstos neste Plano de Ações, nos Programas e nos Contratos de Outorga, de modo
que a concessão do direito ao recebimento das ações em si não garante ao Participante quaisquer direitos
sobre as Ações Restritas ou mesmo representa a garantia do seu recebimento.
4.9.
As ações entregues aos Participantes terão os direitos estabelecidos neste Plano de Ações e nos
respectivos Programas e Contratos de Outorga, sendo certo que o Participante não terá quaisquer dos
direitos e privilégios de acionista da Companhia, em especial, ao recebimento de dividendos e juros sobre
capital próprio relativos às Ações Restritas, até a data da efetiva transferência das Ações Restritas ao
Participante em questão.
4.10.
Não obstante o disposto no Item 4.9 acima, o Conselho de Administração poderá estabelecer
no Programa o pagamento do montante equivalente a tais dividendos e juros em dinheiro ou em ações, na
forma a ser estabelecida no respectivo Programa e Contrato de Outorga.
4.11.
Nenhuma ação será entregue ao Participante a não ser que todas as exigências legais,
regulamentares e contratuais tenham sido integralmente cumpridas.
4.12.
Nenhuma disposição do Plano de Ações, de qualquer Programa ou do Contrato de Outorga
conferirá a qualquer Participante direito de permanência como administrador ou empregado da
Companhia e não interferirá, de qualquer modo, com os direitos da Companhia de interromper, a qualquer
tempo, o mandato do administrador estatutário ou o contrato de trabalho do empregado.
5. Volume Global do Plano de Ações
5.1.
Poderão ser entregues aos Participantes, no âmbito deste Plano de Ações, ações representativas
de, no máximo, 1% (um por cento) das ações representativas do capital social da Companhia na data da
aprovação deste Plano de Ações em Assembleia Geral da Companhia (“Volume Global”). O Volume Global
somente poderá ser ajustado sem alteração deste Plano de Ações nos termos do Capítulo 8 abaixo.
5.2.
Para os fins do Plano de Ações, a Companhia utilizará ações existentes em tesouraria no
momento da entrega das respectivas Ações Restritas, observadas as regras da CVM.
6. Transferência das ações objeto do Plano de Ações
6.1.
Sujeito à continuidade do vínculo empregatício e/ou estatutário, conforme o caso, do
Participante com a Companhia até o término do período de carência aplicável e observadas as regras
contidas em cada Contrato de Outorga, as Ações Restritas serão transferidas pela Companhia ao
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Participante de acordo com os lotes e nos períodos fixados no respectivo Programa e/ou Contrato de
Outorga.
6.1.1.
Caberá à administração da Companhia, tomar todas as providências necessárias para formalizar
a transferência das Ações Restritas objeto do Contrato de Outorga.
6.1.2.
Observadas as condições estipuladas neste Plano de Ações, no Programa e no Contrato de
Outorga, a entrega de Ações Restritas será realizada a título gratuito aos Participantes, ou seja, sem
desembolso financeiro pelo Participante. O preço de referência por Ação Restrita será definido no
Programa, para os fins deste Plano de Ações.
6.2.
Os Participantes estarão sujeitos às regras restritivas ao uso de informações privilegiadas
aplicáveis às companhias abertas em geral, às regras para negociação de valores mobiliários de companhias
abertas em segmento especial de mercado de ações da bolsa de valores ou da legislação aplicada na
localidade onde as ações da companhia ou quaisquer outros valores mobiliários sejam transacionados, e
àquelas estabelecidas pela Companhia.
7. Desligamento, Aposentadoria, Invalidez e Falecimento do Participante
7.1.
O Conselho de Administração estabelecerá, em cada Programa, as regras aplicáveis aos casos de
desligamento de Participantes da Companhia, em virtude do término do contrato de trabalho, término de
mandato, destituição ou renúncia de cargo executivo, bem como aos casos de aposentadoria, invalidez
permanente ou falecimento de Participantes.
8. Ajustamentos
8.1.
Se o número de ações existentes da Companhia for aumentado ou diminuído como resultado
de bonificações em ações, grupamentos ou desdobramentos, serão feitos ajustamentos apropriados no
número de ações objeto dos Programas e Contratos de Outorga que ainda não tenham sido transferidas
aos Participantes.
8.2.
Os ajustamentos segundo as condições do item 8.1 acima serão feitos pelo Conselho de
Administração e tal decisão será definitiva e obrigatória. Nenhuma fração de ações será vendida ou emitida
em razão de qualquer desses ajustamentos.
8.3.
Na hipótese de dissolução, transformação, incorporação, fusão, cisão ou reorganização da
Companhia, na qual a Companhia não seja a sociedade remanescente ou, em sendo a sociedade
remanescente, deixe de ter suas ações admitidas à negociação em bolsa de valores, os Contratos de
Outorga dos Programas em vigência, a critério do Conselho de Administração, poderá: (i) ser transferidos
para a companhia sucessora; (ii) ter seus prazos de carência antecipados; ou (iii) ser mantidos e liquidados
em dinheiro.
9. Vigência do Plano de Ações
9.1.
O presente Plano de Ações entrará em vigor com a sua aprovação pela Assembleia Geral da
Companhia.
9.2.
O término do Plano de Ações não afetará a eficácia das concessões de Ações Restritas ainda em
vigor e que serão entregues aos Participantes nos respectivos prazos, nos termos dos Programas em vigor
e dos Contratos de Outorga celebrados.
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9.3.
O Plano de Ações não altera as disposições do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado
na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de abril de 2014, que permanecerá integralmente em
vigor até o seu vencimento e/ou liquidação integral pela Companhia.
10.Disposições gerais
10.1.
Limitação de Escopo. Este Plano de Ações, os Programas e os Contratos de Outorga correlatos
não criam outros direitos além daqueles expressamente previstos em seus próprios termos.
10.2.
Operações Permitidas. A outorga de Ações Restritas nos termos deste Plano de Ações não
impedirá a Companhia de realizar o cancelamento de seu registro de companhia aberta e não impedirá a
Companhia e/ou as sociedades por ela controladas de realizar operações de reorganização societária, tais
como transformação, incorporação, fusão, cisão e incorporação de ações, cabendo ao Conselho de
Administração e/ou os órgãos de governança das sociedades controladas pela Companhia, quando
aplicável, avaliar se será necessário propor à Assembleia Geral da Companhia ajustes no Plano de Ações e
os Programas e Contratos de Outorga já instituídos, de forma a manter o equilíbrio das relações entre as
partes, sem prejuízos à Companhia e/ou as sociedades por ela controladas ou ao direito dos Participantes.
10.3.
Adesão. A assinatura do Contrato de Outorga implicará a expressa, irrevogável e irretratável
aceitação de todos os termos do Plano de Ações e dos respectivos Programas pelo Participante, os quais se
obriga plena e integralmente a cumprir.
10.4.
Frações de Ações. Caso qualquer cálculo decorrente deste Plano de Ações resulte em fração de
ação (e não em número inteiro), este será arredondado para cima.
10.5.
Execução Específica. As obrigações contidas no Plano de Ações, nos Programas e nos Contratos
de Outorga são assumidas em caráter irrevogável, valendo como título executivo extrajudicial nos termos
da legislação processual civil, obrigando as partes contratuais e seus sucessores a qualquer título e a todo
tempo. Estabelecem as partes que tais obrigações têm execução específica, na forma do artigo 501 do
Código de Processo Civil.
10.6.
Cessão. Os direitos e obrigações decorrentes do Plano de Ações, dos Programas e dos Contratos
de Outorga são pessoais e intransferíveis e não poderão ser cedidos ou transferidos, no todo ou em parte,
por qualquer das partes, nem dados como garantia de obrigações, sem a prévia anuência escrita da outra
parte, sob pena de rescisão automática do Contrato de Outorga do respectivo Participante inadimplente,
sem qualquer ônus ou obrigação para a Companhia.
10.7.
Novação. Fica expressamente convencionado que não constituirá novação a abstenção de
qualquer das partes do exercício de qualquer direito, poder, recurso ou faculdade assegurado por lei, pelo
Plano de Ações, pelos Programas ou Contratos de Outorga, nem a eventual tolerância de atraso no
cumprimento de quaisquer obrigações por qualquer das partes, que não impedirão que a outra parte, a seu
exclusivo critério, venha a exercer a qualquer momento esses direitos, poderes, recursos ou faculdades, os
quais são cumulativos e não excludentes em relação aos previstos em lei.
10.8.
Alterações em Normas Aplicáveis. 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 outorga de ações restritas poderá levar à revisão integral deste Plano de
Ações, dos Programas e/ou dos Contratos de Outorga aplicáveis de forma a garantir o cumprimento das
leis aplicáveis.
10.9.
Casos Omissos. Os casos omissos, dúvidas ou divergência que possam surgir por parte da
Companhia e/ou dos Participantes com relação ao Plano de Ações, Programas e/ou Contratos de Outorga
serão regulados pelo Conselho de Administração. Qualquer pagamento em ação estabelecido por meio do
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Plano de Ações fica sujeito a todos os termos e condições aqui estabelecidos, que prevalecerão em caso de
inconsistência a respeito de disposições de qualquer contrato ou documento mencionado neste
documento.
10.10.
Foro. Este Plano de Ações, os Programas e os Contratos de Outorga deverão ser regidos e
interpretados sob as Leis da República Federativa do Brasil, sendo que quaisquer disputas, controvérsias
oriundas ou relacionadas ao Plano de Ações, aos Programas e/ou aos Contrato de Outorga serão
submetidas ao foro central da Comarca de São Paulo, SP, o qual fica eleito com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
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