KEPLER WEBER S.A.
CNPJ: 91.983.056/0001-69
Companhia Aberta
COMUNICADO AO MERCADO

KEPLER WEBER E BANCO DE LAGE LANDEN
ANUNCIAM CONVÊNIO
São Paulo, 30 de agosto de 2017 - A Kepler Weber S/A (BM&F Bovespa: KEPL3), empresa
controladora do Grupo Kepler Weber, líder em armazenagem de grãos na América Latina, vem
informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta terça-feira (29/08), durante a
Expointer, em Esteio (RS), anunciou o estabelecimento de uma parceria com o banco de Lage
Landen (DLL), para fomentar a expansão da armazenagem no país.
O acordo comercial prevê maior agilidade para financiamento de equipamentos fabricados pela
Companhia, acredita-se que deve ter suas primeiras operações originadas durante a Expointer.
Firmado este convênio as aquisições de equipamentos Kepler Weber poderão ser financiadas por
meio do banco de fábrica, com vantagens como prazo de aprovação reduzido.
O banco de Lage Landen (DLL), é um subsidiário integral do Grupo Rabobank. Com origem
holandesa, está presente em 35 países, atuando como especialista em oito setores da economia
junto com fabricantes de equipamentos, revendedores e distribuidores, disponibilizando soluções
integradas para todo o ciclo de vida destes produtos. No Brasil, oferece soluções de Vendor Finance
compostas por uma gama de linhas de crédito para os mercados de Agricultura, Construção,
Indústria, Transportes, Saúde e Tecnologia para Escritórios.
A parceria, ora firmada com o banco de Lage Landen (DLL), além de agilizar e incrementar os
investimentos no segmento de armazenagem de grãos, tendo em vista o crescente déficit da
capacidade de estocagem no Brasil, é fundamental para o aumento das vendas da Companhia.
Para informações adicionais, por favor contatar a área de Relações com Investidores:
Tels: 11 4873-0302 | 11 4873-0300
e-mail: ri.kepler@kepler.com.br
www.kepler.com.br/ri
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Sobre a Kepler Weber – A Kepler Weber, em seus 92 anos de história, se especializou no desenvolvimento de soluções completas em
armazenagem de grãos e movimentação de granéis sólidos em terminais portuários e mineração. Com presença em mais de 40 países
e em cinco continentes, a companhia é líder do setor na América do Sul na etapa pós-colheita da cadeia produtiva de grãos. Mais da
metade de toda a produção anual de grãos no Brasil passa por uma solução da Kepler Weber. Acesse www.kepler.com.br.

