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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 17 de
novembro 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)

Ratificar a eleição do membro do conselho de administração Sr. Vasco Carvalho Oliveira
Neto, eleito pelo Conselho de Administração em 14/10/2020 para completar o mandato do
membro do Conselho de Administração Sr. Rafael Maisonnave, que apresentou renúncia
ao seu mandato; e

II)

Eleger membro titular e suplente do conselho fiscal para completar o mandato do membro
titular Guilherme Garcia de Ávila, que apresentou renúncia ao seu mandato, e de seu
suplente, que também será substituído.

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 17 de novembro de 2020, às 10h30min.
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);

4

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.
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
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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
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.
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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:
I)

Ratificar a eleição do membro do conselho de administração Sr. Vasco Carvalho Oliveira Neto,
eleito pelo Conselho de Administração em 14/10/2020 para completar o mandato do membro
do Conselho de Administração Sr. Rafael Maisonnave, que apresentou renúncia ao seu
mandato; e
Visando substituir o membro do Conselho de Administração que renunciou ao seu cargo em 07
de outubro de 2020, propomos aos senhores acionistas a eleição do seguinte novo membro para
o Conselho de Administração, o qual 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.

II) Eleger membro titular do conselho fiscal para completar o mandato do membro titular Sr.
Guilherme Garcia de Ávila, que apresentou renúncia ao seu mandato, bem como eleger um novo
membro suplente em substituição ao Sr. Paulo Henrique Altero Merotti.
Visando substituir o membro titular do Conselho Fiscal que renunciou ao seu cargo em 07 de
outubro de 2020, propomos aos senhores acionistas a eleição do seguinte novo membro para o
Conselho Fiscal, Sr. Thomas Lazzarini Carolla, 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.
Também propomos a eleição de um novo membro suplente em substituição ao Sr. Paulo Henrique
Altero Merotti, suplente do Sr. Guilherme Garcia de Ávila.
9. DOCUMENTOS PARA CONSULTA
Todos os documentos relativos aos assuntos propostos, a serem submetidos à AGE da Companhia a ser
realizada em 17 de novembro 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, 16 de outubro 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 17 de novembro de 2020, às 10h30min, na sede da Companhia, na Rua do Rocio,
84, 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Ratificar a eleição do membro do conselho de administração Sr. Vasco Carvalho Oliveira Neto, eleito pelo
Conselho de Administração em 14/10/2020 para completar o mandato do membro do Conselho de
Administração Sr. Rafael Maisonnave, que apresentou renúncia ao seu mandato; e
2) Eleger membro titular do conselho fiscal para completar o mandato do membro titular Sr. Guilherme Garcia
de Ávila, que apresentou renúncia ao seu mandato, bem como eleger um novo membro suplente em
substituição ao Sr. Paulo Henrique Altero Merotti.
Na forma do Estatuto Social, os acionistas deverão apresentar comprovante de titularidade das ações, expedido
pela instituição depositária, com data posterior à publicação do primeiro anúncio de convocação da Assembleia.
O acionista pessoa física deverá apresentar seu documento de identidade. O acionista que pretender ser
representado por procurador deverá depositar na Companhia o instrumento de mandato. O acionista pessoa
jurídica deverá encaminhar os documentos de representação, para conferência. O instrumento de mandato e
os documentos de representação deverão ser entregues na Companhia, nos termos da Lei, e no prazo de até
24 horas antes da data da Assembleia.
Nos cinco dias úteis que antecederem à Assembleia, ficarão suspensos os serviços de desdobramento,
agrupamento e transferência de ações até o encerramento da Assembleia.
A Companhia adotará procedimento de voto à distância nos termos da Instrução CVM nº 481/2009 (“ICVM
481”). Para participar da Assembleia por meio do boletim de voto à distância os acionistas devem enviar o
boletim de voto à distância diretamente à sede da Companhia, ou por seus respectivos agentes de custódia, ou
da instituição prestadora dos serviços de escrituração das ações. O boletim está disponível no site
www.cvm.gov.br, e no site da Companhia: www.kepler.com.br/ri. Os documentos que serão objeto da
Assembleia estão à disposição dos acionistas na sede social da Companhia e no site da Comissão de Valores
Mobiliários (http://www.cvm.gov.br), os documentos relacionados a este edital, conforme exigidos pela ICVM
481.
Considerando as atuais orientações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo para
prevenção e enfrentamento do coronavírus (COVID-19), e visando à segurança de seus acionistas, a Companhia
sugere que, em sendo possível, se dê preferência à utilização do boletim de voto a distância para participação
na Assembleia Geral Extraordinária ora convocada, principalmente por meio do seu envio aos prestadores de
serviços aptos a coletar e transmitir instruções de preenchimento do boletim, dada a maior simplicidade de tal
procedimento.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.

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

Vasco Carvalho Oliveira Neto
30/10/1974
Administrador de empresas
246.042.308-03
Conselho Administração Titular
14/10/2020
15/10/2020
Até AGO de abril de 2021
Não
Não
Não

Administrador de empresas, sócio da SK
Tarpon, holding detentora de participação
nas gestoras do grupo Tarpon, e presidente
da Niche Partners, empresa que pretende
fazer gestão de fundos de investimentos
focados em empresas líderes de mercados de
nicho. Anteriormente à SK Tarpon, Vasco foi
fundador e CEO da AGV Logística, operadora
logística que foi vendida em 2019 para o
Grupo Femsa/Solistica. Vasco é formado em
Administração de Empresas pela FGV e
Direito pela USP e possui MBA Executivo pela
Fundação Dom Cabral.
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
N/A
administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro
setor
Descrição de qualquer dos seguintes Declarou, para todos os fins de direito que,
eventos que tenham ocorrido durante os nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos
últimos 5 anos: (i) qualquer condenação efeitos de qualquer condenação criminal,
criminal; (ii) qualquer Condenação em qualquer condenação ou aplicação de pena
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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

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.

COMPOSIÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CONSELHO FISCAL
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

Thomas Lazzarini Carolla
07/05/1995
Administrador de empresas
430.629.678-46
Conselho Fiscal Titular
17/11/2020
18/11/2020
Até AGO de abril de 2021
Não
Não
Não

Administrador de Empresas pela EAESP FGV,
faz parte do time de investimentos da Tarpon
Gestora de Recursos S/A. Antes da Tarpon,
trabalhou na Fazen, empresa do setor
agropecuário.
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
N/A
administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro
setor
Descrição de qualquer dos seguintes Declarou, para todos os fins de direito que,
eventos que tenham ocorrido durante os nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos
últimos 5 anos: (i) qualquer condenação efeitos de qualquer condenação criminal,
criminal; (ii) qualquer Condenação em qualquer condenação ou aplicação de pena
processo administrativo da CVM e as penas em processo administrativo perante a CVM e
aplicadas; e (iii) qualquer condenação qualquer condenação transitada em julgado,
transitada em julgado, na esfera judicial ou na esfera judicial ou administrativa, que
administrativa, que o tenha suspendido ou tivesse por efeito a suspensão ou a
inabilitado para a prática de uma atividade inabilitação para a prática de qualquer
profissional ou comercial qualquer
atividade profissional ou comercial.
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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

Pedro Lopes de Moura Peixoto
10/02/1993
Conselheiro
104.371.456-11
Conselho Fiscal Suplente
17/11/2020
18/11/2020
Até AGO de abril de 2021
Não
Não
Não

Graduado em Finanças pela New York
Institute of Technology (EUA); Mestre em
Empreendedorismo e Inovação pela SKEMA
Business School (França). Possui cinco anos
de experiência em investimentos de venture
capital e private equity. Foi (i) Analista do
family office Continental Advisory Services,
LLC em Nova York; (ii) Business Developer de
Prospeção da Inseed Investimentos em Belo
Horizonte (Fev 2016 - Jun 2017); Co-Fundador
da consultoria Circle Ventures em Belo
Horizonte (Jun 2017 - Jul 2018); Analista
Sênior da Tarpon Investimentos em São Paulo
(Jul 2018 - Dezembro 2019); Co-Fundador da
10b Gestora de Recursos Ltda. em São Paulo
(Jan 2020 - presente); Board Member OnFarm
S.A.; Board Member Ideagri S/A; Board
Member Rúmina S/A.
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
N/A
administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro
setor
Descrição de qualquer dos seguintes Declarou, para todos os fins de direito que,
eventos que tenham ocorrido durante os nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos
últimos 5 anos: (i) qualquer condenação efeitos de qualquer condenação criminal,
criminal; (ii) qualquer Condenação em qualquer condenação ou aplicação de pena
processo administrativo da CVM e as penas em processo administrativo perante a CVM e
aplicadas; e (iii) qualquer condenação qualquer condenação transitada em julgado,
transitada em julgado, na esfera judicial ou na esfera judicial ou administrativa, que
administrativa, que o tenha suspendido ou tivesse por efeito a suspensão ou a
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inabilitado para a prática de uma atividade inabilitação para a prática de qualquer
profissional ou comercial 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
Vasco Carvalho Oliveira Neto
Thomas Lazzarini Carolla
Pedro Lopes de Moura Peixoto

Cargo
Conselho Administração Titular
Conselho Fiscal Titular
Conselho Fiscal Suplente

% participação nas reuniões em
2020
N/A
N/A
N/A

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:
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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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