SUBSCRIÇÃO DOS BÔNUS 2014 (KEPL11)
Passo a passo | Conversão KEPL11 em KEPL3

1) O Bonista deve entrar em contato com a corretora de sua preferência e solicitar a transferência dos
Bônus do ambiente B3 para ambiente escritural no Itaú.
2) Após a confirmação que os bônus estão disponíveis no ambiente escritural do Itaú, o Bonista deve
preencher o formulário Exercício de Bônus 2014 com firma reconhecida (anexo próxima página) e
anexar os documentos CNH ou RG e Comprovante de Depósito (3º passo) e enviar para validação do
RI pelo e-mail ri.kepler@kepler.com.br, após validado deve enviar a via física para escritório da Kepler
Rua do Rócio, 84 - 3º andar – Vila Olímpia – SP – CEP 04552-000.
3) O Bonista deve fazer o depósito na conta da Kepler conforme cálculo abaixo e enviar o comprovante
junto com o formulário preenchido.
XX Bônus x 23 = XX possíveis ações x R$ 34,95077096 = R$ XX
*Preço de Subscrição das Ações: o preço de exercício de cada BÔNUS é de R$ 889,18 (oitocentos e oitenta
e nove reais e dezoito centavos), equivalente a R$38,66 (trinta e oito reais e sessenta e seis centavos) por
ação ordinária de emissão da COMPANHIA (“PREÇO DE EXERCÍCIO”).
Caso a COMPANHIA, a partir da DATA DE EMISSÃO DOS BÔNUS, declare, aos titulares de ações de sua
emissão, quaisquer proventos, em bens ou em moeda corrente, inclusive, mas não se limitando a,
dividendos, juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249/96, conforme alterada, ou como
resultado de redução de capital ou de amortização (“Proventos”), o PREÇO DE EXERCÍCIO será ajustado
de acordo com a seguinte equação:
PE Ajustado = PE – ∑Proventos AÇÕES
R$ 34,95077096
Dados da conta para Depósito:
Banco Itaú
Ag: 0602
C/C: 18598-5
Kepler Weber S.A
CNPJ: 91.983.056/0001-6909
4) Após o recebimento do Formulário anexo preenchido e com o comprovante de depósito efetuado,
entraremos em contato com o Itaú para conversão dos Bônus em ação! O Prazo para conversão é de
3 dias úteis.
Importante ressaltar que o “prazo do vencimento dos Bônus é dia 15/06/2021”, porém o “prazo para
solicitação de subscrição é até dia 10/06/2021”, impreterivelmente, uma vez que existem prazos internos
das instituições envolvidas para a subscrição.
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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Ref: Exercício do Bônus de Subscrição 2014 mediante a integralização de Ações Ordinárias da
Companhia.

Prezado Senhor,

Na qualidade de titular do Bônus de Subscrição 2014 da Kepler Weber S.A., solicito o imediato exercício
do Bônus de Subscrição 2014 de emissão da Companhia, conforme indicadas no quadro abaixo:

Quantidade de Bônus de
Subscrição

Quantidade de Ações a serem
subscritas

*Valor do Preço de Subscrição/Exercício
por bônus

(23 ações ON por bônus)

*Preço de Subscrição das Ações: o preço de exercício de cada BÔNUS é de R$ 889,18 (oitocentos e oitenta e nove
reais e dezoito centavos), equivalente a R$38,66 (trinta e oito reais e sessenta e seis centavos) por ação ordinária de
emissão da COMPANHIA (“PREÇO DE EXERCÍCIO”). Caso a COMPANHIA, a partir da DATA DE EMISSÃO
DOS BÔNUS, declare, aos titulares de ações de sua emissão, quaisquer proventos, em bens ou em moeda corrente,
inclusive, mas não se limitando a, dividendos, juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249/96, conforme
alterada, ou como resultado de redução de capital ou de amortização (“Proventos”), o PREÇO DE EXERCÍCIO será
ajustado de acordo com a seguinte equação:
PEAjustado = PE – ∑Proventos AÇÕES
Onde:
PEAjustado = PREÇO DE EXERCÍCIO AJUSTADO, calculado com 8 (oito) casas decimais sem
arredondamento, em vigor a partir da data ex-provento relativa a uma dada distribuição.
PE = PREÇO DE EXERCÍCIO, calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento.

Quaisquer questionamentos referentes a esta carta devem ser dirigidos ao contato abaixo:
[Nome]
[Tel.]
[e-mail]
[Endereço]
Declaro estar ciente de que o exercício do Bônus de subscrição só poderá ser exercido se a propriedade do bônus
acima indicado(s) for(em) confirmada(s) pelo Banco Itaú S.A. Condicionado ao exercício do bônus de subscrição,
com pagamento do preço de exercício e a subscrição das ações ordinárias da Companhia, o acionista dá a
Companhia a mais ampla, rasa, irrevogável e irretratável quitação.
As instruções constantes desta carta são irrevogáveis e irretratáveis.
Atenciosamente,
[RECONHECER FIRMA. PROCURADOR DEVE APRESENTAR CÓPIA AUTENTICADA DA PROCURAÇÃO E
COMPROVAÇÃO DOS PODERES DO OUTORGANTE. SE TITULAR SOMENTE DO BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO,
ENCAMINHAR COMPROVANTE DA QUITAÇÃO DAS AÇÕES ORDINÁRIAS E, SE PESSOA FÍSICA CÓPIA
AUTENTICADA DO RG E CPF; SE PESSOA JURÍDICA, CÓPIA AUTENTICADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS]

[nome do acionista]

