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São Paulo, 14 de maio de 2014 - A Kepler Weber S/A (BM&F Bovespa:
KEPL3), empresa controladora do Grupo Kepler Weber, líder nacional no segmento de
armazenagem de grãos, tendo em vista o pedido de esclarecimentos constante do
Ofício GAE 1.875-14, de 13 de maio de 2014, enviado pela BM&FBOVESPA S.A. –
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, à vista de notícia veiculada no jornal Valor
Econômico, edição de 13/05/2014, vem pelo presente esclarecer o quanto segue.
Primeiramente, cumpre destacar que a Companhia não divulga projeções a respeito de
suas operações e resultados, nem pratica guidance nos termos do artigo 20 da
Instrução CVM nº 480/09.
As informações veiculadas pelo referido jornal foram extraídas de uma entrevista
concedida pelo Vice-Presidente da Kepler Weber a respeito dos resultados da
Companhia do 1T14, em que consta, entre outras informações, que o mercado interno
de armazenagem deve crescer entre 20% e 25% neste ano, mas essa empresa espera
fazer melhor que isso - no primeiro trimestre, a receita líquida na área de
armazenagem, a mais importante para a empresa, subiu 31,2% para R$ 128 milhões.
A informação da expectativa da Kepler crescer mais em relação ao mercado foi obtida
por meio dos dados financeiros divulgados do 1T14, onde mostra o forte crescimento
da Companhia em relação ao mesmo período do ano anterior.
Principais Indicadores
(R$ milhões)

1T14

1T13

Δ%

Principais
Indicadores
(R$ milhões)

Desempenho Operacional
Receita Líquida
CPV

173,3

1T14

1T13

Δ%

Índices

119,5

+45,0%

Lucro por Ação (R$)

0,8716 0,3305 +163,7%

(130,0) (93,0)

+39,7%

ROE

6,1%

2,4%

+3,7p.p.

Margem Bruta

25,0% 22,2%

+2,8p.p.

Lucro Bruto

43,3

26,5

+63,4%

Lucro Operacional

30,7

12,4

+147,6% Margem Líquida

13,7%

7,2%

+6,5p.p.

Lucro Líquido

23,8

8,6

+176,4% Margem EBITDA

20,1% 12,9%

+7,2p.p.

EBITDA

34,8

15,4

+125,4% Margem Operacional 17,7% 10,4%

+7,3p.p.

Investimentos (R$ mil)**

17,0

28,1

-39,5%

** Posição em 31 de dezembro 2013

Patrimônio Líquido *

387,9

364,1

+6,5%

* Saldo em 31 de dezembro.

Assim, cabe esclarecer que referida informação refere-se à mera expectativa com base
em tendência de mercado (agribusiness) e no crescimento estimado para 2014, não se
tratando de uma projeção ou guidance.
Finalmente, a Companhia esclarece que nenhum dos dados divulgados deve ser
tratado como projeção, mas como mera expectativa que pode nem ser alcançada, ao
passo que projeções são baseadas em premissas, parâmetros e calculadas com base
em determinada metodologia, o que não é o caso. Ademais, se assim o fosse, a
Companhia divulgaria tais dados, nos termos requeridos pela regulamentação.

Para informações adicionais, por favor contatar a área de Relações com Investidores:
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Prezados Senhores,
Em notícia veiculada no jornal Valor Econômico, edição de 13/05/2014, consta, entre outras informações, que o
mercado interno de armazenagem deve crescer entre 20% e 25% neste ano, mas essa empresa espera fazer
melhor que isso - no primeiro trimestre, a receita líquida na área de armazenagem, a mais importante para a
empresa, subiu 31,2% para R$ 128 milhões.
Solicitamos, até 14/05/2014, esclarecimentos sobre a referida notícia, bem como outras informações consideradas
importantes.
Lembramos que o Formulário de Referência (item 11 – Projeções) deve ser atualizado em até 7 (sete) dias úteis
contados da alteração ou divulgação de novas projeções ou estimativas (inciso IX do §3º e inciso V do §4º do art. 24
da Instrução CVM nº 480/09), sem prejuízo da divulgação de Fato Relevante, na forma do art. 3º da Instrução CVM
nº 358/02.
Além disso, lembramos que, caso projeções e estimativas sejam divulgadas, o emissor deve, trimestralmente, no
campo apropriado do formulário de informações trimestrais – ITR e no formulário de demonstrações financeiras
padronizadas – DFP, confrontar as projeções divulgadas no formulário de referência e os resultados efetivamente
obtidos no trimestre, indicando as razões para eventuais diferenças (§4º do art. 20 da Instrução CVM nº 480/09).
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e BM&FBOVESPA em
13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação de multa cominatória
pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº
452/07.
Atenciosamente,

Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Empresas
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
c.c. CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários
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Após lucrar no intervalo, Kepler foca em
expansão
Por Sérgio Ruck Bueno | De Porto Alegre | Valor Econômico

A Kepler Weber, maior fabricante brasileira de silos e equipamentos para armazenagem de
grãos, pretende aumentar em 40% a capacidade de produção de suas fábricas de Panambi
(RS) e Campo Grande (MS) com os investimentos de R$ 65 milhões programados para este
ano. O montante é 131% superior aos R$ 28,1 milhões aplicados em 2013 e permitirá que,
no fim do exercício, as duas unidades processem até 140 mil toneladas de aço por ano,
informou ontem o vice-presidente da companhia, Olivier Colas.
Conforme o executivo, a expansão é necessária depois que a Kepler alcançou picos de 80%
de utilização da capacidade no primeiro trimestre e de até 90% nos últimos três meses de
2013. Além do crescimento da produção agrícola, o setor ganhou fôlego com o lançamento
da linha específica de financiamento para armazenagem no plano-safra 2013-2014 (de R$
25 bilhões divididos em cinco anos) e a empresa tem hoje uma carteira de pedidos duas
vezes maior do que no mesmo período de 2013, afirmou Colas.
Aproximadamente dois terços dos investimentos programados para este ano serão bancados
com financiamentos e o restante com recursos da empresa, que encerrou o primeiro
trimestre de 2014 com um caixa líquido de R$ 20,8 milhões. Desse total, que também
contempla projetos de modernização das operações e sistemas de tecnologia da informação,
R$ 17 milhões já foram aplicados nos três primeiros meses do ano.
De janeiro a março, a Kepler obteve lucro líquido de R$ 23,8 milhões, 176,7% mais que no
mesmo período do ano passado e novo recorde para um primeiro trimestre. A receita
líquida consolidada avançou 45%, para R$ 173,3 milhões, e a margem bruta evoluiu de
22,2% para 25%. O lucro antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda)
passou de R$ 15,4 milhões para R$ 34,8 milhões, enquanto as despesas financeiras líquidas
encolheram de R$ 1,7 milhão para R$ 353 mil.
Segundo Colas, pela primeira vez a companhia iniciou o ano num ritmo semelhante ao do
quarto trimestre. Ele disse que a sazonalidade que costumava retrair os negócios no
primeiro trimestre está sendo atenuada por fatores como a facilidade de crédito e o
crescimento da safrinha. O executivo prevê que a taxa de juro dos financiamentos para
armazenagem aumentará no próximo Plano Safra em relação aos 3,5% ao ano válidos até
junho, mas que continuará atrativa.
"O mercado interno de armazenagem deve crescer entre 20% e 25% neste ano, mas a Kepler
espera fazer melhor que isso". No primeiro trimestre, a receita líquida na área de
armazenagem, a mais importante para a empresa, subiu 31,2%, para R$ 128 milhões. As
exportações avançaram 70%, para R$ 20,2 milhões, e, no caso dos sistemas de
movimentação de granéis para portos e mineração, o avanço foi de 285,9%, para R$ 16,9
milhões. As vendas de peças e serviços atingiram R$ 8,2 milhões.
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