KEPLER WEBER S/A

PROPOSTA DA DIRETORIA EXECUTIVA PARA O CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Prezados Senhores membros do Conselho de Administração:
A Diretoria da Kepler Weber S/A (“Kepler Weber” ou “Companhia”) vem
submeter à apreciação de V.Sas. a presente proposta (“Proposta”), que,
formulada como resultado de negociações havidas entre esta Diretoria e a
BNDES Participações S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”), visa a por fim à
divergência de interpretação de determinados termos e condições dos bônus
de subscrição (“Bônus de Subscrição 2007” ou simplesmente “Bônus 2007”),
emitidos em 08 de outubro de 2007, por meio da “Escritura Particular da
Primeira Emissão de Debêntures Simples da Espécie Quirografária da Kepler
Weber S/A Conjugada com Bônus de Subscrição, Com Garantia Adicional
Fidejussória”.

A BNDESPAR, na data desta Proposta, detentora da quase totalidade
dos Bônus de Subscrição 2007, isto é de 113.321 (cento e treze mil trezentos e
vinte e um) Bônus 2007, de um total em circulação de 114.132 (cento e
quatorze mil, cento e trinta e dois) Bônus 2007, e esta Diretoria, após longas
negociações, alcançaram um entendimento em ambiente de transação a
respeito dos termos e condições dos referidos Bônus de Subscrição 2007,
afastando assim incertezas e inseguranças relativas ao seu exercício, bem
como à provável qualificação, pela BNDESPAR, dos Bônus 2007 como
“operação em curso problemático” que geraria restrições de crédito para a
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Kepler junto ao Sistema BNDES, inclusive com relação às operações
realizadas pelos seus clientes junto ao FINAME.

No âmbito desse entendimento, contempla-se a emissão, privada, de até
210.000 (duzentos e dez mil) novos bônus de subscrição pela Companhia,
cujas características constam do Anexo I (“Bônus de Subscrição 2014”),
precedida, após o cumprimento de certas condições precedentes acordadas
com a BDNESPAR, (i) do exercício de 5.700 (cinco mil e setecentos) dos
Bônus de Subscrição 2007 de titularidade da BNDSPAR, (ii) da aquisição
gratuita dos direitos de preferência (inclusive sobras), pela BNDESPAR, para a
subscrição de 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte um) Bônus de
Subscrição 2014, e (iii) do exercício, pela BNDESPAR, do direito de subscrição
dos referidos de 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte um) Bônus de
Subscrição 2014, dando, em dação em pagamento do preço da subscrição, a
totalidade dos 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte um) Bônus de
Subscrição 2007 de sua titularidade. Os direitos de preferência antes referidos
serão cedidos à BNDESPAR pelos seguintes acionistas: (a) Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ, (b) Fernando
Francisco Brochado Heller (“FH”), (c) TOV CCTVM Ltda., (d) Formatec
Assessoria, Tecnologia em Informação S.C. Ltda. e (e) Banco Clássico S.A.
(coletivamente denominados “Acionistas Cedentes”). Conforme será divulgado
pela Companhia por meio de aviso ao mercado (“Aviso ao Mercado”), o
acionista FH apresentará à Companhia instrumento de promessa unilateral, em
caráter irrevogável e irretratável, de cessão gratuita de parcela do seu
respectivo direito de preferência à subscrição dos Bônus de Subscrição 2014,
correspondente a até 0,39% (trinta e nove centésimos por cento), dos Bônus
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de Subscrição 2014, equivalente a 832 (oitocentos e trinta e dois bônus), em
favor dos demais titulares de Bônus de Subscrição 2007, excetuada a
BNDESPAR, de modo que todos os titulares dos Bônus de Subscrição 2007,
desejando, possam subscrever Bônus de Subscrição 2014 para integralizá-los
exclusivamente com os Bônus de Subscrição 2007 de sua titularidade.

A emissão dos Bônus de Subscrição 2014 somente ocorrerá caso se
verifique a implementação da condição da BNDESPAR subscrever a
quantidade exata de 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte um) bônus,
sendo certo que todos os Bônus de Subscrição 2007 recebidos pela
Companhia em dação em pagamento, conforme acima indicado, serão
extintos.

Com base nas informações constantes do laudo de avaliação dos Bônus
de Subscrição de 2014, elaborado pelo Brasil Plural Consultoria e Assessoria
Ltda., datado de 16 de junho de 2014, (Anexo II), o qual descreve o critério de
avaliação adotado para efeito da fixação do preço de emissão do novel valor
mobiliário e, com base na justificativa em anexo (Anexo III), a Diretoria da
Companhia entende que a emissão dos Bônus de Subscrição de 2014 deve ser
feita ao preço unitário de R$613,00 (seiscentos e treze reais).

O preço de exercício dos Bônus de Subscrição 2014, 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, adotado pela Diretoria, baseia-se no preço médio por ação
ponderado pelo volume negociado nos últimos 30 (trinta) pregões, tomando por
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base o dia 27 de maio de 2014, conforme justificativa técnica em anexo (Anexo
III)

Em observância ao interesse social da Companhia, bem como tendo por
objetivo manter em bons termos o relacionamento com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e com a BNDESPAR,
responsáveis por financiamento substancial das atividades da Companhia, a
Diretoria verificou que, no longo prazo, a emissão dos Bônus de Subscrição de
2014 nas condições propostas, representa um incentivo adequado para que a
BNDESPAR, bem como os demais detentores dos Bônus de Subscrição de
2007, compartilhem do entendimento desta Diretoria a respeito da correta
interpretação das cláusulas econômicas dos direitos oriundos destes bônus
atualmente em circulação, eliminando quaisquer dúvidas a esse respeito.

Será assegurado aos acionistas da Companhia o direito de preferência
para subscrição dos Bônus de Subscrição 2014, previsto no parágrafo único do
artigo 77 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Caso haja sobras na
emissão dos Bônus de Subscrição 2014, os acionistas que tiverem manifestado
o interesse de subscrever sobras no respectivo boletim de subscrição durante o
prazo de exercício de direito de preferência poderão subscrevê-las, mediante a
assinatura de novo(s) boletim(ns) de subscrição, ao mesmo preço e condições,
exclusivamente no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados do dia
subsequente ao termo final do prazo de exercício de direito de preferência. O
número de Bônus de Subscrição 2014 que caberá a cada subscritor
(“Bônus.Primeiro.Rateio”) será fixado por meio da multiplicação do número total
de Bônus de Subscrição 2014 não subscritos (“Bônus.Não.Subscritos”) pela
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porcentagem calculada mediante a divisão entre o número de Bônus de
Subscrição 2014 subscritos pelo respectivo subscritor (“Bônus.Subscritos”) pelo
número

total

de

Bônus

de

Subscrição

2014

subscritos

(“Total

Bônus.Subscritos”) por todos os subscritores que tenham pedido direito às
sobras, conforme descrito na fórmula a seguir. Após a primeira aplicação da
fórmula, será admitido que qualquer subscritor manifeste expressamente a
intenção de subscrever total ou parcialmente as sobras, indo além da
proporção de Bônus de Subscrição 2014 já subscritos, sendo certo que, no
caso de mais de um subscritor manifestar interesse na subscrição total ou
parcial das sobras, elas serão rateadas entre os interessados na proporção da
totalidade de Bônus de Subscrição 2014 até então subscritos pelo respectivo
subscritor, limitadas à quantidade requerida pelo subscritor em caso de
subscrição parcial das sobras:

Bônus. primeiro.Rateio  Bônus.Não.Subscritos 

Bônus.Subscritos
Total.Bônus.Subscritos

O valor relativo ao preço de emissão dos Bônus de Subscrição 2014 que
eventualmente a Companhia venha a receber em razão do exercício do direito
de preferência de subscrição que cabe a todos os acionistas poderá alcançar a
aproximadamente R$ 58,8 mm.

A destinação dos recursos assim captados será utilizada, dependendo
do seu montante, para oportuna aquisição de investimentos, dentro ou fora do
Brasil, ou ainda para adiantar os planos de investimentos da Companhia em
tecnologia/produtividade e reforçar o capital de giro da Kepler Weber.
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Assim sendo, como resultado dessas negociações, a Diretoria propõe ao
Conselho de Administração o seguinte:

I.

APROVAÇÃO DA PROPOSTA DA DIRETORIA

Que seja aprovada esta Proposta, com a convocação da competente
assembléia geral extraordinária (“AGE”) para deliberar a respeito da emissão
privada de até 210.000 (duzentos e dez mil) bônus de subscrição Bônus de
Subscrição de 2014, desde que a BNDESPAR subscreva os exatos 107.621
(cento e sete mil, seiscentos e vinte um) desses bônus. A quantidade dos
Bônus de Subscrição de 2014 a ser efetivamente emitida dependerá da
verificação do atendimento à subscrição dos referidos 107.621 (cento e sete
mil, seiscentos e vinte um) bônus pela BNDESPAR, devendo ser convocada
nova assembleia geral extraordinária para tomar essa deliberação à luz do
atendimento dessa condição.

II.

CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE SUBSCRIÇÃO
DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO E OUTRAS AVENÇAS

Ratificação, pela AGE, da decisão do Conselho de Administração
autorizando a celebração pela Kepler Weber com a BNDESPAR do “Contrato
Particular de Promessa de Subscrição de Bônus de Subscrição de Emissão da
Kepler Weber S/A e Outras Avenças” (conforte a minuta do Anexo IV) contendo
as condições precedentes (“Condições Precedentes”) para que a BNDESPAR
subscreva os 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte um) Bônus de
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Subscrição de 2014 e exerça os 5.700 (cinco mil e setecentos) Bônus de
Subscrição de 2007.

III.

CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITO DE
PREFERÊNCIA À SUBSCRIÇÃO DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO E
OUTRAS AVENÇAS

Ratificação, pela AGE, da decisão do Conselho de Administração
autorizando a celebração pela Kepler Weber, na qualidade de intervenienteanuente e após atendidas as Condições Precedentes, os competentes
“Instrumentos Particulares de Cessão de Direito de Preferência à Subscrição
de Bônus de Subscrição de emissão da Kepler Weber S/A e Outras Avenças”,
os quais serão firmados entre BNDESPAR e os acionistas da Companhia
(Acionistas Cedentes) que cederão seu respectivo direito de preferência (e
sobras) relativo à 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte um) à
subscrição dos Bônus de Subscrição 2014 a serem emitidos pela Companhia.
(conforte a minuta do Anexo V).
* * *
São Paulo, 14 de julho de 2014.

Anastácio Fernandes Filho
Diretor Presidente
Kepler Weber S/A

Olivier Michel Colas
Diretor Vice-Presidente
Kepler Weber S/A
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ANEXO I

TERMOS E CONDIÇÕES DE EMISSÃO DOS BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO
2014
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TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DA EMISSÃO DOS BÔNUS DE
SUBSCRIÇÃO PELA KEPLER WEBER S.A. 2014
i.

Quantidade de BÔNUS: até 210.000 (duzentos e dez mil) bônus de
subscrição (“BÔNUS”).

ii.
Preço Unitário de Emissão do BÔNUS: R$613,00 (seiscentos e treze
reais), à vista, em moeda corrente nacional, podendo o subscritor pagar a
totalidade do preço de subscrição dos BÔNUS por meio de dação em
pagamento, mediante a entrega dos bônus de subscrição emitidos pela
COMPANHIA no âmbito da “Escritura Particular da Primeira Emissão Privada
de Debêntures Simples da Espécie Quirografária da Kepler Weber S/A
Conjugadas com Bônus de Subscrição, com Garantia Adicional Fidejussória”,
datada de 8 de outubro de 2007 (“Bônus de Subscrição 2007”) de que for
titular, obedecendo a relação de um por um (o preço de emissão de cada
BÔNUS poderá ser pago mediante a entrega de um Bônus de Subscrição
2007).
ii.1. Para fins de integralização dos BÔNUS, os Bônus de Subscrição 2007
deverão estar livres e desembaraçados de quaisquer gravames e ônus.
iii.

Forma: os BÔNUS terão a forma escritural.

iv.

Série: os BÔNUS serão emitidos em única série.

v.

Data de Emissão: os BÔNUS serão emitidos na presente data (“DATA
DE EMISSÃO”).

vi.

Quantidade de Ações a serem Subscritas: cada BÔNUS conferirá a
seu titular o direito de subscrever 23 (vinte e três) ações ordinárias de emissão
da COMPANHIA, mediante o pagamento do PREÇO DE EXERCÍCIO,
conforme definido no item x abaixo (“QUANTIDADE DE AÇÕES”), totalizando
até 4.830.000 (quatro milhões, oitocentos e trinta mil) ações ordinárias, caso a
totalidade dos 210.000 (duzentos e dez mil) BÔNUS venham a ser subscritos e
integralizados.

vii.

Vencimento: os BÔNUS são válidos desde sua data de emissão até 15
de junho de 2021 (“VENCIMENTO DOS BÔNUS”).
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viii.

Prazo de Exercício: os BÔNUS poderão ser exercidos a qualquer
tempo até a data do VENCIMENTO DOS BÔNUS, a exclusivo critério de seu
titular, observado o disposto no item xi.1 abaixo.

ix.
Condição: a emissão dos BÔNUS é realizada sob condição da
subscrição pela BNDESPAR de 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte
um) BÔNUS. Caso a referida condição não seja implementada, a COMPANHIA
devolverá, em até 10 (dez) dias do término do prazo concedido para exercício
do direito de preferência, o valor pago pelo preço unitário de emissão dos
BÔNUS, em moeda corrente nacional ou, caso o pagamento do preço unitário
de emissão dos BÔNUS tenha sido feito mediante dação em pagamento, serão
devolvidos os Bônus de Subscrição 2007 utilizados para a integralização dos
BÔNUS.
x.
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”), que, com
exceção do previsto nos itens x.1, x.2., x.3., x.4., x.5 e x.6 abaixo, será fixo e
irreajustável. Além disso, exceto conforme previsto no item x.1.abaixo, a
QUANTIDADE DE AÇÕES que cada BÔNUS dará direito de subscrever será
fixa e irreajustável, independentemente da cotação das ações de emissão da
COMPANHIA, do pagamento de proventos ou de qualquer outro ato ou fato
relativo à COMPANHIA.
x.1. O PREÇO DE EXERCÍCIO e, consequentemente, a QUANTIDADE DE
AÇÕES decorrentes do exercício dos BÔNUS serão simultânea e
proporcionalmente ajustados sempre que houver bonificação, desdobramento
ou grupamento de ações de emissão da COMPANHIA, a qualquer título, que
vierem a ocorrer a partir da DATA DE EMISSÃO, sem qualquer ônus para os
titulares dos BÔNUS e na mesma proporção estabelecida para tais eventos.
Assim, (i) em caso de grupamento de ações de emissão da COMPANHIA, o
PREÇO DE EXERCÍCIO deverá ser multiplicado pela mesma razão referente
ao grupamento das ações de emissão da COMPANHIA; e (ii) em caso de
desdobramento de ações de emissão da COMPANHIA ou bonificações, o
PREÇO DE EXERCÍCIO deverá ser dividido pela mesma razão referente ao
desdobramento das ações de emissão da COMPANHIA ou pela mesma razão
utilizada para a bonificação.
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x.2. Caso a COMPANHIA, a partir da DATA DE EMISSÃO, 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, e 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 6 (seis) casas decimais sem arredondamento, em vigor a
partir da data ex-provento relativa a uma dada distribuição.
PE = PREÇO DE EXERCÍCIO, calculado com 6 (seis) casas
decimais sem arredondamento, ajustado, se for o caso, nos
termos do item x.1 acima.
∑Proventos AÇÕES = montante integral, expresso em moeda
corrente nacional, calculado com 6 (seis) casas decimais sem
arredondamento, resultante do somatório de todos os Proventos
declarados pela COMPANHIA, por ação, desde a DATA DE
EMISSÃO até a DATA DO EXERCÍCIO.
x.2.1. O ajuste do PREÇO DE EXERCÍCIO previsto neste item tornarse-á efetivo à 00:00 hora (horário de Brasília) da data em que as
ações passem a ser negociadas sem direito aos proventos (data
ex-provento) relativa a tal distribuição de Proventos.
x.3. Até a data de VENCIMENTO DOS BÔNUS, caso a Assembleia Geral ou
o Conselho de Administração da COMPANHIA delibere emitir debêntures
conversíveis em ações (“NOVA EMISSÃO”), para subscrição pública ou
privada, cujo preço de conversão seja inferior ao PRECO DE EXERCÍCIO,
cada titular de BÔNUS terá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, o
direito de exercer os direitos de subscrição decorrentes dos BÔNUS
(individual ou conjuntamente) ao mesmo preço de conversão da NOVA
EMISSÃO.
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x.4. Até a data de VENCIMENTO DOS BÔNUS, caso a Assembleia Geral ou
o Conselho de Administração da COMPANHIA delibere emitir novos bônus de
subscrição (“NOVA EMISSAO”), para subscrição pública ou privada, a preços
de exercício inferiores ao PRECO DE EXERCÍCIO, cada titular de BÔNUS
terá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, o direito de exercer os
direitos de subscrição decorrentes dos BÔNUS (individual ou conjuntamente)
ao mesmo preço de exercício da NOVA EMISSÃO.
x.5. Excetuada a hipótese de emissão de ações no âmbito do Plano de
Opção de Compra de Ações da COMPANHIA atualmente em vigor, conforme
aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de 25 de abril de 2014, nos
termos do artigo 168, §3º, da Lei 6404/76 (“PLANO DE OPÇÃO”), o qual pode
ser alterado, mediante aprovação da Assembleia Geral da COMPANHIA,
desde que as ações a serem emitidas observem o limite de 3% (três por
cento) das ações representativas do capital social total da COMPANHIA,
conforme estabelecido no PLANO DE OPÇÃO, até a data de VENCIMENTO
DOS BÔNUS, caso a Assembleia Geral ou o Conselho de Administração da
COMPANHIA delibere emitir novas ações, excluída a emissão de ações
decorrente do exercício do Bônus de Subscrição 2007 (“NOVA EMISSÃO”),
para subscrição pública ou privada, inclusive aumentos de capital decorrentes
de reorganizações societárias (fusões e incorporação), cujo preço de emissão
seja inferior ao PRECO DE EXERCÍCIO, cada titular de BÔNUS terá, a seu
exclusivo critério e a qualquer tempo, o direito de exercer os direitos de
subscrição decorrentes dos BÔNUS (individual ou conjuntamente) ao mesmo
preço de emissão da NOVA EMISSAO.
x.6. Ademais, cada titular de BÔNUS terá, durante o prazo de 90 (noventa)
dias contados da subscrição e integralização dos BÔNUS, o direito de exercer
os direitos de subscrição decorrentes dos BÔNUS pelo mesmo (i) preço de
emissão estabelecido para qualquer NOVA EMISSAO de ações da
COMPANHIA (com exceção às ações emitidas no âmbito do PLANO DE
OPÇÃO); (ii) preço de conversão estabelecido para qualquer NOVA
EMISSAO de debentures conversíveis; ou (iii) preço de exercício de qualquer
NOVA EMISSAO de bônus de subscrição; que tenha(m) ocorrido ou venha(m)
a ocorrer no período de 90 (noventa) dias contados de [●]1.

1

Data da celebração do “Contrato Particular de Promessa de Subscrição de Bônus de Subscrição de
Emissão da Kepler Weber S/A e Outras Avenças”.
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x.7. Até a data de VENCIMENTO DOS BÔNUS, se ocorrer (i) alteração, por
qualquer meio, do controle acionário efetivo, direto ou indireto, da
COMPANHIA; ou (ii) qualquer incorporação, inclusive de ações, fusão, cisão,
transformação ou qualquer outra reorganização societária da
COMPANHIA, seja esta reorganização estritamente societária ou
realizada mediante disposição de ativos relevantes, será assegurado aos
detentores dos BÔNUS um prazo de 30 (trinta) dias para exercício de seus
BÔNUS, de modo que possam tornar-se acionistas em tempo hábil para
exercer um eventual direito de venda conjunta (tag-along), no caso deste item
x.7.(i), ou ainda para votar na assembleia de acionistas acerca das matérias
descritas no neste item x7.1(ii).
xi.
Subscrição e Integralização: a subscrição das ações decorrentes do
exercício de cada BÔNUS dar-se-á na DATA DO EXERCÍCIO, conforme
definida no item xi.1 abaixo, e a integralização das ações então subscritas se
dará à vista no ato da subscrição e poderá ser realizada, a critério do
subscritor, (i) em moeda corrente nacional ou (ii) mediante dação em
pagamento de 1 (uma) debênture emitida pela COMPANHIA nos termos da
Escritura Particular da Primeira Emissão Privada de Debêntures Simples da
Espécie Quirografária da Kepler Weber S/A Conjugadas com Bônus de
Subscrição, com Garantia Adicional Fidejussória, datada de 8 de outubro de
2007 (“ESCRITURA DE EMISSÃO” e “DEBÊNTURE 2007”) que o titular do
BÔNUS então detenha, com a devida complementação, em moeda corrente
nacional, da diferença entre o PREÇO DE EXERCICIO e o Valor Nominal
Unitário (considerando as amortizações programadas a partir do 3º
aniversário da debêntures, bem como as amortizações aceleradas ocorridas)
da DEBÊNTURE 2007, acrescido do Montante Capitalizado e dos Juros
Remuneratórios capitalizados nos doze primeiros meses, conforme definições
constantes no item 13.1 da Cláusula Terceira da ESCRITURA DE EMISSÃO.
No caso de exercício do direito conferido pelo BÔNUS após 15/10/2020, data
de vencimento das DEBÊNTURES 2007, a integralização das ações será
exclusivamente em moeda corrente nacional e à vista.
xi.1. Os detentores dos BÔNUS poderão optar pelo exercício de seus
BÔNUS a qualquer tempo, exceto nos dias de realização de Assembleia
Geral dos Acionistas da COMPANHIA, e deverão manifestar sua intenção por
meio da solicitação de exercício a ser efetuada por escrito à COMPANHIA.
Para todos os efeitos legais, a data do exercício será o quinto dia útil contado
13
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da data do recebimento da solicitação de exercício pela COMPANHIA (“DATA
DO EXERCÍCIO”).
xi.2. Caso as ações oriundas do exercício dos BÔNUS sejam integralizadas
mediante a dação em pagamento de DEBÊNTURES 2007, a COMPANHIA
efetuará, na DATA DO EXERCÍCIO, ao titular de DEBÊNTURE 2007 que
houver exercido o BÔNUS, o pagamento pro rata dos juros remuneratórios
devidos nos termos do item 13.1 da Cláusula Terceira da ESCRITURA DE
EMISSÃO, contados até a DATA DO EXERCÍCIO, de modo que não reste
qualquer obrigação pecuniária vencida e não paga perante o titular de
DEBÊNTURE 2007, tudo em conformidade com a ESCRITURA DE
EMISSÃO.
xi.3. O aumento de capital da COMPANHIA decorrente do exercício dos
BÔNUS, observada a forma estabelecida no inc. III do art. 166 da Lei
6.404/76 e no Estatuto Social da COMPANHIA, será aprovado por reunião do
seu Conselho de Administração e arquivado pela COMPANHIA na
competente Junta Comercial no prazo de 30 (trinta) dias após a sua
efetivação.
xi.4. Na DATA DO EXERCÍCIO, as ações de emissão da COMPANHIA serão
disponibilizadas aos titulares de BÔNUS que os tenham exercido, nos termos
do item xi.1. acima.
xii.
Direitos e Vantagens das Ações Decorrentes do Exercício: as ações
ordinárias de emissão da COMPANHIA resultantes do exercício dos direitos
conferidos pelos BÔNUS terão as mesmas características e condições e
gozarão dos mesmos direitos e vantagens estatutariamente atribuídos
atualmente e no futuro às ações ordinárias de emissão da COMPANHIA hoje
existentes e participarão integralmente da distribuição dos resultados, cuja
deliberação ocorra a partir da data da solicitação de exercício nos termos do
item xi.1. acima, inclusive dividendos e juros sobre capital próprio.
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ANEXO II

LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VALOR DE EMISSÃO DOS BÔNUS DE
SUBSCRIÇÃO 2014
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ANEXO III

JUSTIFICATIVA DA FIXAÇÃO DO PREÇO DE EMISSÃO E DO PREÇO DE
EXERCÍCIO DO BÔNUS 2014
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1- Preço de Exercício dos Bônus de Subscrição 2014

O preço de exercício dos Bônus de Subscrição 2014, 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, adotado pela Diretoria, baseia-se no preço médio por ação
ponderado pelo volume negociado nos últimos 30 (trinta) pregões, tomando por
base o dia 27 de maio de 2014.

O método do Caixa Descontado foi analisado e sua adoção para a
fixação do preço de exercício do Bônus de Subscrição 2014 foi afastada, por se
tratar de um prazo muito longo (um pouco mais de 6 anos) num mercado
marcado pela ciclicidade e sazonalidade.

A esse respeito, vale registrar que a Companhia, atuando no segmento
de armazenagem de grãos, mantém importante relação com o setor agrícola
(agronegócio), enfrentando reflexamente os sucessos e insucessos da
produção agrícola nacional e dos países em que atua no exterior. O
comportamento de preço e disponibilidade de commodities agrícolas tendem a
refletir na capacidade de investimento dos seus clientes dos produtos de
fabricação e comercialização da Companhia e de sua controlada.

O agronegócio é uma atividade produtiva que apresenta algumas
características econômicas próprias, comparativamente ao setor industrial e
comercial.

Diversos

fatores

naturais

influenciam

o

desempenho

do
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agronegócio: chuvas, temperatura, umidade, qualidade do solo. Outro fator de
desequilíbrio do agronegócio provem das dificuldades de comercialização dos
produtos (perecibilidade) e elevado risco financeiro influenciado pelas políticas
macro econômicas, tais como, política de juros e taxas de câmbio. A
sazonalidade

do

agronegócio

repercute

no

exercício

das

atividades

empresariais da Companhia, especialmente nas linhas de seus produtos,
influenciando diretamente suas vendas e, consequentemente, as suas receitas
e as de sua controlada.
Por essas razões, a Diretoria afastou a adoção do critério de “perpectiva
de rentabilidade da Companhia” para a fixação preço de exercício dos Bônus
de Subscrição 2014.

A Diretoria da Companhia desconsiderou, outrossim, a adoção do
critério a “valor de patrimônio líquido da ação” avaliação feita com base no
patrimônio líquido da Companhia. Este critério foi descartado por estar
descolado do preço de mercado atual das ações da Companhia na BM&F
Bovespa. Com base do encerramento do pregão em 27 de maio de 2014, o
valor de mercado das ações da Companhia encerrou as negociações na ordem
de R$40,00 (quarenta reais), em contraste com um valor patrimonial por ação
(com base no patrimônio líquido apurado com base nas mais recentes
demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2014 da Companhia divulgadas
ao mercado em 12 de maio de 2014) na ordem de R$ 14,81 (quatorze reais e
oitenta e um centavos).

18

DIRETORIA - KEPLER WEBER S/A
Kepler Weber S/A - Rua do Rocio, nº 84, 3º andar - Vila Olímpia - São Paulo/SP - CEP 04.552-000 - Fone: (11) 4873-0300.

KEPLER WEBER S/A
2- Preço de emissão dos Bônus de Subscrição 2014

O preço de emissão unitário dos Bônus de Subscrição 2014, foi fixado
em R$613,00 (seiscentos e treze reais), à vista, em moeda corrente nacional,
podendo o subscritor pagar a totalidade do preço de subscrição dos BÔNUS
por meio de dação em pagamento, mediante a entrega dos bônus de
subscrição emitidos pela COMPANHIA no âmbito da “Escritura Particular da
Primeira Emissão Privada de Debêntures Simples da Espécie Quirografária da
Kepler Weber S.A. Conjugadas com Bônus de Subscrição, com Garantia
Adicional Fidejussória”, datada de 8 de outubro de 2007 (“Bônus de Subscrição
2007”) de que for titular, obedecendo a relação de um por um (o preço de
emissão de cada BÔNUS poderá ser pago mediante a entrega de um Bônus de
Subscrição 2007).

O preço de emissão teve por base o intervalo de R$598,00 (quinhentos
e noventa e oito reais) e R$628,00 (seiscentos e noventa e oito reais), valores
esses que foram obtidos do Laudo de Avaliação elaborado pela Brasil Plural
Consultoria e Assessoria Ltda., datado 16 de junho de 2014, a qual
desenvolveu e aplicou um modelo de avaliação para precificação de bônus de
subscrição, baseado (i) no modelo desenvolvido por Black-Scholes-Merton, e
(ii) em premissas amplamente utilizadas pelo mercado, tendo por base da
avaliação da data de 27 de maio de 2014.

A fórmula matemática do método Black & Scholes é baseada nas
seguintes premissas: preço da ação (preço spot), preço de exercício,
volatilidade e prazo de maturidade do bônus. No caso específico dos Bônus de
19

DIRETORIA - KEPLER WEBER S/A
Kepler Weber S/A - Rua do Rocio, nº 84, 3º andar - Vila Olímpia - São Paulo/SP - CEP 04.552-000 - Fone: (11) 4873-0300.

KEPLER WEBER S/A
Subscrição de 2014, o laudo de avaliação elaborado pela Brasil Plural
Consultoria e Assessoria Ltda. adotou as seguintes premissas: (i) valor do ativo
(preço spot) de R$40,70 (quarenta reais e setenta centavos), apurado com
base no preço de fechamento das ações da Companhia em 27 de maio de
2014, (ii) preço de exercício 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, apurado com base na
média ponderada das ações da Companhia nos 30 (trinta) dias anteriores a 27
de maio de 2014, (iii) prazo de 2.576 (dois mil, quinhentos e setenta e seis)
dias de prazo dos bônus de subscrição, (iv) taxa livre de risco da curva DI de
12,27% (doze vírgula vinte e sete por cento) para a data base de 27 de maio de
2014 e (v) a quantidade de 23 (vinte e três) ações a que cada Bônus de
Subscrição 2014 dará direito a subscrever.
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ANEXO IV

MINUTA
DO
“CONTRATO DE PROMESSA DE SUBSCRIÇÃO DE BÔNUS DE
SUBSCRIÇÃO E OUTRAS AVENÇAS”

(conforme minuta datada de 30/07/2014)
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ANEXO V

MINUTA
DO
“INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA À
SUBSCRIÇÃO DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO E OUTRAS AVENÇAS”

(conforme minuta datada de 30/07/2014)
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CONTRATO
PARTICULAR
DE
PROMESSA DE SUBSCRIÇÃO DE
BÔNUS
DE
SUBSCRIÇÃO
DE
EMISSÃO DA KEPLER WEBER S/A E
OUTRAS AVENÇAS QUE, ENTRE SI,
FAZEM A BNDES PARTICIPAÇÕES
S.A. – BNDESPAR E KEPLER WEBER
S/A NA FORMA ABAIXO:

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR, sociedade anônima constituída
como subsidiária integral da empresa pública federal Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, com sede em Brasília, Distrito
Federal, no Setor Comercial Sul – SCS, Centro Empresarial Parque Cidade,
Quadra 9, Torre C, 12º andar, e escritório de serviços e domicílio fiscal nesta
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do
Chile nº 100 - parte, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 00.383.281/0001-09, devidamente
representada na forma do seu Estatuto Social, doravante denominada
simplesmente “BNDESPAR”; e
KEPLER WEBER S/A, companhia aberta com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua do Rocio, nº 84, 3º andar, CEP 04552-000,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 91.983.056/0001-69, devidamente representada
na forma do seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente
“COMPANHIA”;
BNDESPAR e a COMPANHIA, doravante denominados “Partes” e, quando
individual e indistintamente, “Parte”,
CONSIDERANDO QUE:
(a)
Por intermédio da “Escritura Particular da Primeira Emissão Privada de
Debêntures Simples da Espécie Quirografária da Kepler Weber S/A
Conjugadas com Bônus de Subscrição, com Garantia Adicional Fidejussória”,
datada de 8 de outubro de 2007 (“Escritura 2007”), a COMPANHIA emitiu
154.168 (cento e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e oito) bônus de
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subscrição (“Bônus de Subscrição 2007”) e 154.168 (cento e cinquenta e
quatro mil, cento e sessenta e oito) debêntures, ocasião em que ocorreu uma
substancial reorganização societária no âmbito da COMPANHIA;
(b)
Conforme divulgado ao mercado pela COMPANHIA, por meio de fato
relevante publicado em 12 de janeiro de 2014, a COMPANHIA e a BNDESPAR
vêm mantendo contato visando a obter uma solução com relação à
interpretação de cláusulas econômicas contidas na Escritura 2007 relativas aos
Bônus de Subscrição 2007;
(c)
A COMPANHIA e a BNDESPAR, respeitando os direitos dos detentores
dos Bônus de Subscrição 2007 e observando o interesse social da
COMPANHIA e de seus acionistas, idealizaram uma solução, através da qual
se busca substituir até a totalidade dos Bônus de Subscrição 2007 por novos
bônus de subscrição, conforme previsto nas Cláusulas seguintes;
(d)
Na data da Proposta da Diretoria abaixo identificada, dos 114.132 (cento
e quatorze mil, cento e quarenta Bônus de Subscrição 2007 em circulação
nesta data, a BNDESPAR era titular de 113.321 (cento e treze mil, trezentos e
vinte e um), representativos de 99,29% [(noventa e nove inteiros e vinte e nove
centésimos por cento) desse total;
(e)
A COMPANHIA pretende, de acordo com os termos e condições
previstos nas Cláusulas seguintes, emitir novos bônus de subscrição, que
poderão ser integralizados pelos seus subscritores em moeda corrente
nacional ou mediante a entrega de Bônus de Subscrição 2007;
(f)
A proposta da Diretoria da COMPANHIA, datada de 14 de julho de 2014
(“Proposta de Diretoria”) (conforme Anexo I), recomenda ao Conselho de
Administração da COMPANHIA a convocação de Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”), de modo que sejam emitidos, privadamente, até
210.000 (duzentos e dez mil) novos bônus de subscrição da COMPANHIA, ao
preço unitário de R$613,00 (seiscentos e treze reais) (“Bônus de Subscrição
2014” e “Preço Unitário”), cujas características constam da referida Proposta de
Diretoria (“Emissão”);
(g)
Nos termos da Proposta de Diretoria, a Emissão é condicionada à
subscrição e integralização pela BNDESPAR de 107.621 (cento e sete mil,
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seiscentos e vinte um) Bônus de Subscrição 2014, sendo que a verificação do
implemento de tal condição, bem como a homologação do número de Bônus
de Subscrição 2014 efetivamente emitidos serão objeto de nova assembleia
geral extraordinária da COMPANHIA a ser oportunamente convocada (“AGE de
Homologação”).
(h)
Foram realizados os seguintes atos societários: (i) reunião prévia de
acionistas da COMPANHIA, em 30 de julho (“Reunião Prévia”) (conforme
Anexo II), na qual o BB Banco de Investimento S.A. (“BB BI”) se comprometeu
a não exercer o seu respectivo direito de preferência à subscrição dos Bônus
de Subscrição 2014, bem como a Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil - Previ (“PREVI”) e o BB BI se comprometeram a votar
favoravelmente à Emissão, na AGE, e à homologação da Emissão, quando da
realização da AGE de Homologação, caso seja verificada a subscrição e
integralização, pela BNDESPAR, do montante exato de 107.621 (cento e sete
mil, seiscentos e vinte um) Bônus de Subscrição 2014, independentemente do
número de Bônus de Subscrição 2014 efetivamente subscritos por outros
subscritores; e (ii) reunião do Conselho de Administração da COMPANHIA, em
30 de julho (conforme Anexo III), na qual foi aprovada a Proposta da Diretoria e
a convocação da AGE;
(i)
Em 30 de julho de 2014 os acionistas (i) PREVI, (ii) Fernando Francisco
Brochado Heller (iii) TOV CCTVM Ltda., (iv) Formatec Assessoria, Tecnologia
em Informação S.C. Ltda. e (v) Banco Clássico S.A. (“Acionistas Cedentes”)
firmaram, nos termos dos Instrumentos Particulares de Promessa de Cessão
do Direito de Preferência à Subscrição de Bônus de Subscrição da Kepler
Weber S/A e Outras Manifestações, que constituem o Anexo IV ao presente
Contrato (“Compromissos de Cessão e Voto”), compromisso unilateral, em
caráter irrevogável e irretratável, para a cessão gratuita em favor da
BNDESPAR de seus direitos de preferência à subscrição dos Bônus de
Subscrição 2014 e para o voto favorável à Emissão na AGE, bem como à
homologação da Emissão quando da realização da AGE de Homologação;
(j)
Conforme será divulgado pela Companhia por meio de Comunicado ao
Mercado, os acionistas BANCO CLÁSSICO S.A. e FORMATEC ASSESSORIA,
TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO S.C. LTDA. apresentaram à COMPANHIA
promessas unilaterais, em caráter irrevogável e irretratável, de cessão gratuita
de parcela dos seus respectivos direitos de preferência à subscrição dos Bônus
de Subscrição 2014, correspondentes a, respectivamente, até 0,1929%,
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equivalentes a 405 (quatrocentos e cinco) Bônus de Subscrição 2014 e
0,1933%, equivalentes a 406 (quatrocentos e seis) Bônus de Subscrição 2014,
totalizando 0,39% (trinta e nove centésimos por cento) dos Bônus de
Subscrição 2014, em favor de titulares de Bônus de Subscrição 2007
(excetuada a BNDESPAR) que necessitem do Direito de Preferência cedido
para utilizar até a totalidade dos Bônus de Subscrição 2007 de que são titulares
como moeda de pagamento do preço de emissão dos Bônus de Subscrição
2014, caso assim desejem, sendo que a cessão de tal direito de preferência
terá como condição a integralização dos Bônus de Subscrição 2014
exclusivamente com Bônus de Subscrição 2007, sendo que o Direito de
Preferência antes referido não poderá ser transferido pela BNDESPAR a
terceiros;
(k)
A BNDESPAR através do exercício do direito de preferência a ser cedido
pelos Acionistas Cedentes pretende se comprometer a subscrever o montante
exato de 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte um) Bônus de
Subscrição 2014; e
(l)
As Partes desejam regular, neste Contrato, os termos e condições da
subscrição e integralização dos Bônus de Subscrição 2014 pela BNDESPAR
no âmbito da Emissão, assim como outros ajustes, acertos e acordos
correlatos;
têm, entre si, justo e celebrado o presente “Contrato Particular de Promessa de
Subscrição de Bônus de Subscrição de Emissão da Kepler Weber S/A e Outras
Avenças” (“Contrato”) que será regido pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA
OBJETO
1.1 O presente Contrato tem por objeto regular a subscrição e
integralização, pela BNDESPAR, dos Bônus de Subscrição 2014 a
serem emitidos pela COMPANHIA no âmbito da Emissão, bem como o
exercício parcial, pela BNDESPAR, dos direitos conferidos pelos Bônus
de Subscrição 2007 de sua titularidade, observado o disposto nas
seguintes Cláusulas.
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1.2 A Emissão tem por objetivo a captação, pela COMPANHIA de até a
totalidade dos Bônus de Subscrição 2007 em circulação, para seu
subsequente cancelamento. Deste modo, a Emissão pressupõe que os
detentores de Bônus de Subscrição 2007, que desejarem subscrever
Bônus de Subscrição 2014, deverão utilizar os Bônus de Subscrição
2007 como moeda de integralização dos Bônus de Subscrição 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA
ESTRUTURA ATUAL DO CAPITAL E CONTROLE DA COMPANHIA
2.1

O capital social subscrito e integralizado da COMPANHIA, na data da
Proposta da Diretoria, era de R$ 230.663.810,00 (duzentos e trinta
milhões, seiscentos e sessenta e três mil, oitocentos e dez reais),
dividido em 26.185.716 (vinte e seis milhões, cento e oitenta e cinco mil,
setecentas e dezeseis) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor
nominal.
2.1.1 A COMPANHIA está autorizada, nos termos do disposto no
parágrafo 1º do artigo 5º de seu Estatuto Social, a aumentar o seu
capital social, por deliberação em reunião de seu Conselho de
Administração independente de reforma estatutária, até o limite de R$
1.800.000,00 (um bilhão e oitocentos milhões reais).

2.2

O capital social da COMPANHIA na data da Proposta da Diretoria era
distribuído conforme tabela abaixo:

Acionistas
CAIXA DE PREVID. DOS FUNC. DO BANCO
DO BRASIL
BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A
FERNANDO FRANCISCO BROCHADO
HELLER
TOV CCTVM LTDA
FORMATEC ASSES.,TECNOLOGIA EM
INFORM. S.C.LTDA
BANCO CLASSICO S/A
SUL AMERICA EXPERTISE FIA

Ações

%

4.598.648
4.592.650

17,56
17,54

3.170.000
852.000

12,11
3,25

80.000

0,31

2.614.998
1.288.966

9,99
4,92
28

DIRETORIA - KEPLER WEBER S/A
Kepler Weber S/A - Rua do Rocio, nº 84, 3º andar - Vila Olímpia - São Paulo/SP - CEP 04.552-000 - Fone: (11) 4873-0300.

KEPLER WEBER S/A
NORGES BANK
OUTROS MINORITÁRIOS (MENOS DE 2%)
TOTAL

797.000
8.191.454
26.185.716

3,04
31,28
100,00

CLÁUSULA TERCEIRA
DA EMISSÃO
3.1

Em AGE da COMPANHIA, a ser realizada em até 30 (trinta) dias
corridos contados da data da celebração deste Contrato, conforme
aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de
julho de 2014, será deliberada a emissão privada de até 210.000
(duzentos e dez mil) Bônus de Subscrição 2014, ao preço unitário de
R$613,00 (seiscentos e treze reais), condicionada à subscrição e
integralização, pela BNDESPAR, do montante exato de 107.621 (cento e
sete mil, seiscentos e vinte um) Bônus de Subscrição 2014, sendo que o
BB BI e a PREVI, em razão dos compromissos assumidos no âmbito da
Reunião Prévia, bem como os demais Acionistas Cedentes, conforme
estabelecido nos Compromissos de Cessão e Voto, votarão
favoravelmente (i) à realização da Emissão na AGE, de acordo com os
termos e condições estipulados pelo presente Contrato, e (ii) à
homologação da Emissão dos Bônus de Subscrição 2014, na AGE de
Homologação, caso seja verificada a subscrição e integralização, pela
BNDESPAR, do montante exato de 107.621 (cento e sete mil,
seiscentos e vinte um) Bônus de Subscrição 2014, independentemente
do número de Bônus de Subscrição 2014 efetivamente subscritos por
outros investidores.

3.2

Os Bônus de Subscrição 2014 terão vencimento em 15 de junho de
2021 e cada Bônus de Subscrição 2014 conferirá ao seu titular o direito
de subscrever 23 (vinte e três) ações ordinárias de emissão da
COMPANHIA, ao preço de exercício equivalente a R$ 889,18 (oitocentos
e oitenta e nove reais e dezoito centavos), correspondente a R$38,66
(trinta e oito reais e sessenta e seis centavos) por ação ordinária de
emissão da COMPANHIA.

3.3

As ações ordinárias de emissão da COMPANHIA decorrentes do
exercício dos direitos conferidos aos titulares dos Bônus de Subscrição
2014: (i) terão as mesmas características e condições e gozarão dos
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mesmos direitos e vantagens estatutariamente atribuídos atualmente e
no futuro às ações ordinárias de emissão da COMPANHIA existentes na
data da celebração do presente Contrato; e (ii) participarão
integralmente da distribuição dos resultados cuja deliberação ocorra a
partir da data da solicitação de exercício dos Bônus de Subscrição 2014,
inclusive dividendos e juros sobre capital próprio.
3.4

A colocação dos Bônus de Subscrição 2014 será em caráter privado e
será assegurado aos acionistas da COMPANHIA o direito de preferência
para subscrição dos Bônus de Subscrição 2014 (“Direito de
Preferência”), previsto no parágrafo único do artigo 77 da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”), na proporção do número de ações ordinárias de emissão da
COMPANHIA de que forem titulares na data da realização da AGE, pelo
prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da data da publicação, pela
COMPANHIA de aviso aos acionistas informando sobre a Emissão e o
prazo para exercício do Direito de Preferência (“Aviso aos Acionistas),
admitindo-se o pedido de reserva de sobras.

3.5

Os acionistas poderão, a seu exclusivo critério, ceder seu respectivo
Direito de Preferência a terceiros interessados, nos termos do parágrafo
sexto do artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações.

3.6.

De modo a viabilizar a subscrição e integralização de Bônus de
Subscrição 2014 pela BNDESPAR nos termos descritos no presente
Contrato, os Acionistas Cedentes cederão gratuitamente à BNDESPAR
seus Direitos de Preferência relativos a 42,82% (quarenta e dois inteiros
e oitenta e dois centésimos por cento) do capital social da COMPANHIA,
por meio da celebração, entre a BNDESPAR e cada Acionista Cedente,
de “Instrumento Particular de Cessão do Direito de Preferência à
Subscrição de Bônus de Subscrição de Emissão da Kepler Weber S/A”,
cuja minuta integra o Anexo V deste Contrato.

3.7

Os Bônus de Subscrição 2014 poderão ser integralizados, no ato da
respectiva subscrição, em moeda corrente nacional ou mediante a
entrega de Bônus de Subscrição 2007, na relação de um pra um, ou
seja, o Preço Unitário de cada Bônus de Subscrição 2014 poderá ser
pago mediante a entrega de um Bônus de Subscrição 2007.
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3.7.1 Para fins de integralização dos Bônus de Subscrição 2014, os
Bônus de Subscrição 2007 deverão estar livres e desembaraçados de
quaisquer gravames e ônus.
3.8

As demais características da Emissão e dos Bônus de Subscrição 2014
encontrar-se-ão descritas na ata da AGE que aprovar a Emissão, que
terá termos equivalentes àqueles constantes do Anexo VI, conforme
disposto no item 5.1(e) da Cláusula Quinta abaixo (“Ata da AGE”).

CLÁUSULA QUARTA
PROMESSA DE SUBSCRIÇÃO
4.1
A BNDESPAR, observado o disposto na Cláusula Quinta abaixo,
compromete-se a subscrever e integralizar, no âmbito da Emissão, o montante
exato de 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte um) Bônus de Subscrição
2014, correspondentes ao valor total de R$ 65.971.673,00 (sessenta e cinco
milhões, novecentos e setenta e um mil, seiscentos e setenta e três reais),
sendo que a integralização de Bônus de Subscrição pela BNDESPAR dar-se-á
exclusivamente mediante a entrega de 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e
vinte um) Bônus de Subscrição 2007. O compromisso de subscrição previsto
nesta Cláusula compreenderá a obrigação firme de subscrição e integralização (i)
no prazo para exercício do Direito de Preferência, da quantidade de Bônus de
Subscrição 2014 a que a BNDESPAR fizer jus na condição de cessionária dos
Direitos de Preferência dos Acionistas Cedentes e (ii) nos prazos para subscrição
de sobras, da quantidade de Bônus de Subscrição 2014 necessária para
completar o montante exato de 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte um)
Bônus de Subscrição 2014.
4.1.1 Para fins de cumprimento do disposto no item 4.1(ii) acima, o BB BI,
nos termos da ata da Reunião Prévia, não exercerá seu respectivo Direito
de Preferência, de modo que as sobras de Bônus de Subscrição 2014
serão suficientes para que a BNDESPAR subscreva, conforme fórmula
estabelecida na Ata da AGE, 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e
vinte um) Bônus de Subscrição 2014. Para tanto, a BNDESPAR desde já
se obriga, quando da assinatura do boletim de subscrição dos Bônus de
Subscrição 2014, a requerer reserva de até a totalidade das sobras,
respeitado que a BNDESPAR se compromete a subscrever, em qualquer
caso, o limite de 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte um) Bônus
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de Subscrição 2014.
CLÁUSULA QUINTA
CONDIÇÕES PRECEDENTES
5.1

A subscrição e a integralização dos Bônus de Subscrição 2014 pela
BNDESPAR ficam condicionadas à satisfação ou não ocorrência,
conforme o caso, das condições suspensivas enumeradas a seguir:

a)

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições
Previdenciárias e às de Terceiros – CND, ou Certidão Positiva com Efeito
de Negativa, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em
nome da COMPANHIA, por meio da internet, cuja autenticidade deverá ser
verificada, pela BNDESPAR, no endereço www.mpas.gov.br;

b)

apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e à Divida Ativa da União, ou Certidão Conjunta
Positiva com Efeitos de Negativa, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
nome da COMPANHIA, por meio da internet, cuja autenticidade deverá
ser
verificada,
pela
BNDESPAR,
nos
endereços
www.receita.fazenda.gov.br e www.pgfn.fazenda.gov.br;

c)

comprovação de regularidade da COMPANHIA em relação à entrega de
Relação Anual de Informações Sociais – RAIS;

d)

apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS da COMPANHIA,
expedido pela Caixa Econômica Federal em nome da COMPANHIA,
cuja autenticidade deverá ser verificada, pela BNDESPAR, no endereço
www.caixa.gov.br;

e)

apresentação da Ata da AGE da COMPANHIA em que se tenha aprovado
a Emissão, em termos equivalentes àqueles constantes do Anexo VI,
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo
(“JUCESP”), e do exemplar de publicação desta nos jornais em que a
COMPANHIA realiza suas publicações;

f)

apresentação do “Instrumento Particular de Cessão do Direito de
Preferência à Subscrição de Bônus de Subscrição de Emissão da Kepler
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Weber S/A” devidamente formalizado, nos termos do Anexo V ao
presente Contrato, por meio do qual os Acionistas Cedentes
comprometam-se a ceder, em favor da BNDESPAR, seus Direitos de
Preferência à subscrição de 42,82% (quarenta e dois inteiros e oitenta e
dois centésimos por cento)Bônus de Subscrição 2014, a título gratuito;
g)

apresentação dos formulários contendo os boletins de subscrição dos
Bônus de Subscrição 2014;

h)

apresentação de declaração, a ser emitida na forma do Anexo VII ao
presente Contrato, em data a ser indicada pela BNDESPAR,
contemporânea à época da integralização dos Bônus de Subscrição 2014,
atestando que as declarações e garantias prestadas pela COMPANHIA no
âmbito deste Contrato permanecem verdadeiras, válidas, precisas e
corretas em relação à data da assinatura deste Contrato;

i)

inexistência de inadimplemento de qualquer natureza perante o BNDES e
suas subsidiárias, por parte da COMPANHIA ou de empresa integrante do
grupo econômico a que esta pertença, sendo “Grupo Econômico” definido
conforme as “Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES” ,
aprovadas pela Resolução nº 665, de 10 de dezembro de 1987, da
Diretoria do BNDES, publicadas no Diário Oficial da União (Seção I) de
29 de dezembro de 1987, conforme posteriormente alteradas
(“Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES”) (Anexo VIII);

j)

inexistência de qualquer fato que, a critério da BNDESPAR, possa: (a)
alterar
substancialmente
a
situação
econômico-financeira
da
COMPANHIA; e/ou (b) comprometer a execução de quaisquer das
operações contidas no objeto deste Contrato, de modo a alterar
significativamente ou impossibilitar sua realização;

k)

inexistência de inscrição da COMPANHIA no Cadastro de Empregadores
que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo,
instituído pela Portaria nº 540, de 15.10.04, do Ministério do Trabalho e
Emprego, a ser verificada pela BNDESPAR, mediante consulta na internet,
no endereço www.mte.gov.br (Resolução nº 1.178, de 31.05.2005, da
Diretoria do BNDES);
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l)

apresentação, pela COMPANHIA, de declaração, a ser emitida em data
a ser indicada pela BNDESPAR, contemporânea à época da subscrição
e integralização dos Bônus de Subscrição 2014, de inexistência de
decisão administrativa final sancionadora exarada por autoridade ou
órgão competente em razão da prática de atos, pela COMPANHIA ou
por seus dirigentes, que importem em discriminação de raça ou gênero,
trabalho infantil ou trabalho escravo, e/ou de sentença condenatória
transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, ou
ainda, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual, ou importem
em crime contra o meio ambiente. Na hipótese de ter havido decisão
administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos acima referidos,
a subscrição e integralização dos Bônus de Subscrição 2014 pela
BNDESPAR ficará impedida até a comprovação do cumprimento da
reparação imposta ou da reabilitação da COMPANHIA ou de seus
dirigentes, conforme o caso;

m)

apresentação, pela COMPANHIA, de declaração, a ser emitida em data
a ser indicada pela BNDESPAR, contemporânea à época da subscrição
e integralização dos Bônus de Subscrição 2014, de inexistência de
inadimplemento com a União, seus órgãos e entidades das
Administrações direta e indireta, firmada por seus representantes legais,
excluídas as obrigações cuja comprovação de adimplemento deva ser
feita por intermédio de certidão, em razão da legislação vigente;

n)

apresentação, pela COMPANHIA, de declaração, a ser emitida em data
a ser indicada pela BNDESPAR, contemporânea à época da subscrição
e integralização dos Bônus de Subscrição 2014, de inexistência de
pedido de autofalência ou de recuperação judicial ou extrajudicial pela
COMPANHIA e/ou suas controladas, de decretação de falência da
COMPANHIA e/ou de suas controladas, bem como da inexistência,
conforme o melhor conhecimento da COMPANHIA, de pedidos de
decretação da falência da COMPANHIA e/ou de suas controladas ou de
pedidos neste sentido;

o)

apresentação, pela COMPANHIA, de declaração, a ser emitida em data
a ser indicada pela BNDESPAR, contemporânea à época da subscrição
e integralização dos Bônus de Subscrição 2014, de inexistência de
dissolução ou liquidação da COMPANHIA e/ou suas controladas;
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p)

apresentação de outros documentos exigidos por disposição legal ou
regulamentar, assim como os usualmente solicitados em operações
análogas, julgados necessários, de forma justificada, pela BNDESPAR
para implementar a presente operação;

q)

apresentação, pela COMPANHIA, de declaração, a ser emitida em data a
ser indicada pela BNDESPAR, contemporânea à época da subscrição e
integralização dos Bônus de Subscrição 2014, no sentido de que não há
proprietários, controladores, diretores ou pessoas exercendo função
remunerada na COMPANHIA que tenham sido diplomados ou
empossados como Deputado(a) Federal ou Senador(a);

r)

apresentação de declaração à BNDESPAR, na forma do Anexo IX,
firmada, ainda, por duas testemunhas, sujeita a registro em cartório de
títulos e documentos da(s) comarca(s) a ser(em) indicada(s) pela
BNDESPAR, atestando que, caso a BNDESPAR (i) venha a exercer
influência significativa sobre a COMPANHIA, conforme definição contida
no artigo 243, §5º da Lei das Sociedades por Ações, na Deliberação CVM
Nº 605 de 26 de novembro de 2009 (CPC 18) e na Norma Internacional de
Contabilidade IAS 28 e enquanto tal condição perdurar e (ii) em
decorrência de obrigação disposta na Lei das Sociedades por Ações e nas
normas de contabilidade, necessite avaliar o investimento na COMPANHIA
pelo método de equivalência patrimonial e enquanto tal condição perdurar,
a COMPANHIA compromete-se, sob pena de inadimplemento perante o
Sistema BNDES a: (a) na(s) data(s) de entrega solicitadas pela
BNDESPAR, que deverá(ão) ser notificada(s) pela BNDESPAR com pelo
menos 30 (trinta) dias de antecedência, levantar e remeter à BNDESPAR
balanço patrimonial específico, contendo todos os ativos e passivos
identificáveis da COMPANHIA mensurados a valor justo, conforme
estabelecido nas Deliberações CVM Nº 580 de 31 de julho de 2009 (CPC
15) e Nº 618 de 22 de dezembro de 2009 (ICPC 09), na Norma
Internacional de Contabilidade IFRS 3, ou ainda em norma legal ou
regulamentar que altere as normas acima descritas, juntamente com o
último balanço contábil da COMPANHIA, admitida uma defasagem
máxima de um mês em relação à data de entrega solicitada pela
BNDESPAR; (b) remeter à BNDESPAR, até o dia 10 do segundo mês
subsequente a cada mês encerrado, balanço ou balancete mensal da
COMPANHIA correspondente a cada mês encerrado; (c) remeter à
BNDESPAR, até 10 de junho e 10 de dezembro de cada ano, as
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demonstrações contábeis da COMPANHIA relativas aos períodos
encerrados em 30 de abril e 31 de outubro, respectivamente,
acompanhadas de parecer de auditoria dos seus auditores independentes,
bem como a composição do capital social total da COMPANHIA
destacando a participação acionária da BNDESPAR; e (d) garantir o
acesso dos auditores independentes da BNDESPAR aos respectivos
papéis de trabalho dos auditores independentes da COMPANHIA, bem
como solicitar a seus auditores independentes que respondam eventuais
questionamentos e que estendam testes de auditoria sobre as
Demonstrações Financeiras da COMPANHIA em relação aos meses de
janeiro e julho, conforme especificado pela BNDESPAR ou pelos seus
respectivos auditores independentes, em conformidade com as Normas
Técnicas de Auditoria Independente (NBC TAs), emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC), e as Normas Internacionais de Auditoria
Independente (ISAs);
s)

apresentação de declaração à BNDESPAR, na forma do Anexo X,
firmada, ainda, por duas testemunhas, sujeita a registro em cartório de
títulos e documentos da(s) comarca(s) a ser(em) indicada(s) pela
BNDESPAR, por meio da qual, na hipótese de crédito (declaração) ou
pagamento pela COMPANHIA de juros remuneratórios do capital próprio,
a COMPANHIA se compromete, sob pena de inadimplemento perante o
Sistema BNDES, a remeter à BNDESPAR Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, conforme previsto
na Instrução Normativa SRF n.º 41/98 da Receita Federal, ou outra norma
que eventualmente a substitua, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao
crédito ou pagamento, devendo ser considerado o que ocorrer primeiro.

5.2

A obrigação da BNDESPAR de subscrever e integralizar os Bônus de
Subscrição 2014 terá eficácia somente até 90 (noventa) dias corridos
contados da data de assinatura do presente Contrato ou até o 20º
(vigésimo) dia corrido contado da publicação do Aviso aos Acionistas que
der início ao prazo do Direito de Preferência, o que ocorrer primeiro. Após
o transcurso de tais prazos sem o cumprimento das condições
precedentes estabelecidas nesta Cláusula Quinta, a BNDESPAR ficará
desobrigada integralmente dos compromissos previstos na Cláusula
Quarta e na Cláusula Sexta.
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5.2.1 Antes de findo o prazo previsto neste item 5.2, a BNDESPAR
poderá, a seu exclusivo critério, mediante notificação à COMPANHIA,
optar por prorrogar o compromisso previsto na Cláusula Quarta pelo prazo
de 60 (sessenta) dias, admitidas prorrogações sucessivas nas mesmas
condições.

CLÁUSULA SEXTA
OBRIGAÇÃO ESPECIAL DA BNDESPAR
6.1

A BNDESPAR obriga-se especialmente a, após o cumprimento de todas
as condições precedentes estabelecidas na Cláusula Quinta acima e no
prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da data da publicação do
Aviso aos Acionistas, exercer os seus direitos de subscrição de ações de
emissão da COMPANHIA relativos a 5.700 (cinco mil e setecentos)
Bônus de Subscrição 2007 de sua titularidade, de acordo com as
condições e o procedimento previstos na Escritura 2007.

CLÁUSULA SÉTIMA
OBRIGAÇÕES DA COMPANHIA
7.1

Enquanto viger o
especialmente a:

presente

Contrato,

a

COMPANHIA

obriga-se

a)

fornecer à BNDESPAR, com presteza, os esclarecimentos necessários ao
acompanhamento das obrigações ajustadas no presente Contrato. Além
disso, fornecer à BNDESPAR, anualmente, em até 10 (dez) dias úteis
contados do prazo legal para sua divulgação, as Demonstrações
Financeiras, acompanhadas das notas explicativas, relatórios da Diretoria
da COMPANHIA e parecer de auditor externo; salvo quando tais
informações forem disponibilizadas na página eletrônica da COMPANHIA
na internet dentro do referido prazo;

b)

informar à BNDESPAR a respeito da ocorrência de qualquer evento que
possa comprometer a execução de quaisquer das operações contidas no
objeto deste Contrato de modo a alterar significativamente ou impossibilitar
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sua realização ou ainda comprometer e/ou alterar de maneira relevante a
situação econômico-financeira da COMPANHIA ou sua viabilidade;
c)

manter em situação regular suas obrigações junto aos órgãos do meio
ambiente, durante o período de vigência deste Contrato;

d)

observar, durante o prazo de vigência deste Contrato, o disposto na
legislação aplicável às pessoas portadoras de deficiência;

e)

comunicar à BNDESPAR, na data do evento, o nome e o número do
cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) de
pessoa que, exercendo função remunerada ou estando entre os
proprietários, controladores ou diretores da COMPANHIA, tenha sido
diplomada ou empossada como Deputado(a) Federal ou Senador(a);

f)

sempre adotar medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao
meio ambiente, segurança e medicina do trabalho que possam vir a ser
causados em decorrência das atividades exercidas pela COMPANHIA
e/ou suas controladas;

g)

manter em situação regular suas obrigações e de suas controladas em
relação aos tributos federais, estaduais e municipais, contribuições
previdenciárias e obrigações relativas ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço – FGTS, bem como a regularidade junto aos órgãos
ambientais competentes, salvo aquelas obrigações que estejam sendo
discutidas de boa fé no âmbito administrativo e/ou judicial;

h)

cumprir, no que couber, as Disposições Aplicáveis aos Contratos do
BNDES, para todos os fins e efeitos jurídicos, disposições estas que a
COMPANHIA, neste ato, declara conhecer e concordar;

i)

cumprir as condições precedentes estabelecidas no item 5.1 da Cláusula
Quinta acima, nos prazos previstos no item 5.2 da Cláusula Quinta; e

7.2
A COMPANHIA obriga-se a apresentar, no prazo de até 3 (três) dias
úteis contados da data de subscrição e integralização dos Bônus de Subscrição
2014 pela BNDESPAR, o recibo de integralização dos Bônus de Subscrição
2014 subscritos e integralizados por esta no âmbito da Emissão.
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CLÁUSULA OITAVA
DECLARAÇÕES
8.1

A COMPANHIA declara e garante à BNDESPAR, na data de assinatura
do presente Contrato e na data de cada subscrição e integralização pela
BNDESPAR, nos termos do item 5.1(h) deste Contrato, o seguinte:

a)

é sociedade devidamente constituída e existente em conformidade com
as leis brasileiras e está devidamente registrada no CNPJ/MF, com
todas as autorizações governamentais e estatutárias necessárias: (i)
para conduzir seus negócios e (ii) para a assunção e o cumprimento de
todas as respectivas obrigações assumidas neste Contrato;

b)

a celebração deste Contrato, a assunção e o cumprimento das
obrigações dele decorrentes não dependem de quaisquer autorizações
dos seus órgãos deliberativos e executivos, assim como de qualquer
deliberação prévia de seus respectivos acionistas exigível por força de
acordo de acionistas ou qualquer outro contrato, que já não tenham sido
obtidas previamente à celebração deste Contrato, exceto pela AGE a ser
realizada nos termos deste Contrato;

c)

está regular com todos os tributos e contribuições fiscais e parafiscais
federais, estaduais e municipais, salvo aqueles que estão sendo
discutidos de boa-fé no âmbito administrativo e/ou judicial;

d)

os respectivos representantes legais que assinam este Contrato têm os
necessários poderes para assumir as obrigações aqui fixadas e, em
sendo mandatários, tiveram os poderes legitimamente outorgados,
estando os respectivos mandatos em pleno vigor;

e)

a celebração deste Contrato, a assunção e o cumprimento das
obrigações dele decorrentes não acarretam, direta ou indiretamente, o
descumprimento, total ou parcial, de (i) quaisquer contratos ou
compromissos, de qualquer natureza, firmados anteriormente à data da
assinatura deste Contrato, dos quais a COMPANHIA seja parte;
(ii) qualquer norma legal ou estatutária a que a COMPANHIA esteja
sujeita e (iii) qualquer ordem, decisão, ainda que liminar, judicial ou
administrativa, que afete a COMPANHIA; e
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f)

de acordo com o melhor conhecimento da COMPANHIA, não há, até a
presente data, no Brasil ou no exterior, processos ou procedimentos
judiciais ou administrativos propostos em face da que possam, de
qualquer modo, direta ou indiretamente, invalidar as obrigações por ela
assumida por meio do presente Contrato ou comprometer a capacidade
de adimplir as obrigações assumidas neste Contrato.

CLÁUSULA NONA
INADIMPLEMENTO
9.1

Na ocorrência de qualquer falsidade, omissão, erro, incorreção ou
inexatidão nas declarações prestadas ou inadimplemento das
obrigações assumidas pela COMPANHIA nos termos deste Contrato, a
COMPANHIA será responsável pelo pagamento de eventual indenização
por perdas e danos, sem prejuízo da liberação da BNDESPAR da
obrigação de subscrever e integralizar os Bônus de Subscrição 2014.

9.2

As Partes poderão promover a execução específica das obrigações
assumidas, sem prejuízo da indenização por perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA
NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS
10.1 As Partes, na melhor forma de direito, reconhecem que, exceto se
expressamente previsto neste Contrato:
a)

o não exercício, a concessão de prazo, a tolerância, ou o atraso em
exercer qualquer direito que lhes seja assegurado, por este Contrato
e/ou por lei, não constituirá novação ou renúncia desses direitos, nem
prejudicará o seu eventual exercício;

b)

o exercício singular ou parcial desses direitos não impedirá o posterior
exercício do restante desses direitos, ou o exercício de qualquer outro
direito;
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c)

a renúncia de qualquer desses direitos não será válida, a menos que
seja concedida por escrito; e

d)

a renúncia de um direito deverá ser interpretada restritivamente, e não
será considerada como renúncia de qualquer outro direito conferido por
meio deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
COMUNICAÇÕES E VIGÊNCIA DOS PRAZOS E DAS OBRIGAÇÕES
11.1 Os avisos, comunicações e/ou notificações exigidos e/ou permitidos por
este Contrato serão efetuados por carta protocolada, notificação cartorária,
notificação judicial, ou por uma combinação de fax e de e-mail, e deverão
ser endereçados às Partes nos seguintes endereços:
Se para a BNDESPAR:
Avenida República do Chile, nº 100, parte, 13º andar
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20031-917
Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2172-8149 Fax: (21) 2172-6282
At.: Superintendente da Área de Mercado de Capitais e Chefe de Departamento
AMC/DEPAC2
E-mail: supamc@bndes.gov.br e laura@bndes.gov.br ou outro e-mail que
venha a ser informado por escrito pela BNDESPAR à COMPANHIA
Se para a COMPANHIA:
Rua do Rocio, nº 84, 3º andar
São Paulo- SP
CEP: 04552-000
Tel.: (11) 4873-0302
E-mail: ri.kepler@kepler.com.br e juridico@kepler.com.br
At.: Relações com Investidores
11.2 Os prazos e as obrigações previstos neste Contrato vigorarão
independentemente de aviso extrajudicial, bem como de interpelação ou
notificação judicial e serão contados das datas dos recebimentos das
respectivas comunicações, por escrito, pelas Partes.
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11.3 Os avisos, comunicações e/ou notificações serão considerados como tendo
sido entregues (i) na data aposta no protocolo de recebimento; (ii) na data
da formalização da notificação judicial ou da notificação extrajudicial; ou (iii)
na data de envio do e-mail, o que for enviado por último.
11.4 Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do recebimento dos documentos e
inclui-se o do vencimento.
11.5 Para a BNDESPAR, os prazos serão interrompidos sempre que esta solicite
novas informações, sendo reiniciados quando do recebimento das mesmas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
VIGÊNCIA DO CONTRATO
12.1

Este Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e permanecerá
vigente até o cumprimento integral de todas as obrigações dispostas nas
Cláusulas Terceira, Quarta, Quinta, Sexta e no item 7.2.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
IRREVOGABILIDADE E DA IRRETRATABILIDADE
13.1

As Partes ajustam que o presente Contrato é irrevogável e irretratável.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1

No caso de uma ou mais disposições contidas neste Contrato ser inválida
ou inexequível em qualquer instância ou tribunal, tal invalidade ou
inexequibilidade não deverá invalidar as demais disposições contidas
neste Contrato, sendo que as Partes deverão manter negociações de boafé, visando substituir a disposição inválida ou inexequível por outra que,
dentro do possível e do razoável, atinja as mesmas finalidades e os
mesmos efeitos intencionados pelas Partes neste Contrato, buscando
sempre alternativas e instrumentos negociais que preservem o equilíbrio
econômico-financeiro das obrigações contraídas neste instrumento.
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14.2

Todas as obrigações assumidas neste Contrato são irretratáveis e
irrevogáveis e se sujeitam à execução específica, sendo facultado à Parte
prejudicada utilizar-se de qualquer ação ou procedimento judicial ou
extrajudicial para ver respeitado este Contrato e cumpridas todas as
obrigações aqui assumidas. Qualquer das Partes poderá demandar a
Parte inadimplente para obter (i) execução específica das obrigações; e/ou
(ii) indenização por perdas e danos, sem prejuízo no disposto na Cláusula
Nona.

14.3

Este Contrato revoga, exclusivamente com respeito às relações entre as
Partes, quaisquer outros documentos, memorandos, propostas ou cartas
de intenção de qualquer espécie, eventualmente assinados pelas Partes
anteriormente a esta data, com relação aos termos acordados neste
Contrato.

14.4

Quaisquer controvérsias decorrentes ou relacionadas a este Contrato
serão notificadas por uma Parte às demais, e as Partes comprometem-se
a envidar seus melhores esforços para dirimi-las amigavelmente por meio
de negociações diretas entre as partes mantidas em boa-fé, em prazo não
superior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de recebimento
da referida notificação.

14.5

Nenhuma das Partes poderá ceder qualquer direito ou obrigação oriundo
deste Contrato para qualquer outra pessoa ou entidade sem o prévio
consentimento, por escrito, das demais Partes.

14.6

Cada Parte, neste ato, declara e garante às outras que pagará seus
próprios honorários e despesas (incluindo os honorários e despesas de
seus advogados, contadores, consultores financeiros e outros
profissionais) incorridos em relação a este Contrato e a todas as
operações nele previstas.

14.7

Este Contrato constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo
585, inciso II, do Código de Processo Civil.

14.8 Na hipótese de divergência entre as disposições deste Contrato e seus
Anexos, prevalecerá o disposto no presente Contrato.
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14.9

A menos que de outra forma expressamente previsto neste Contrato, cada
Parte será exclusiva e individualmente responsável por quaisquer tributos
respectivamente devidos por consequência das operações previstas neste
Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
FORO
15.1 Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro,
para conhecer das questões decorrentes da interpretação do presente
Contrato.
A COMPANHIA apresentou a Certidão Negativ/ de Débitos relativos a
Contribuições Previdenciárias, CND nº 160672014-88888056,expedida em 12 de
junho de 2014 pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
E, por estarem assim justas e acordadas, firmam este instrumento em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, para um único efeito, juntamente com as testemunhas
abaixo.
As folhas deste instrumento são rubricadas por Renata Maria Martins Machado,
advogada do Sistema BNDES, por autorização dos representantes legais que o
assinam.

Rio de Janeiro, [●] de [●] de 2014.
(restante da página deixado intencionalmente em branco)
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(Página de assinaturas do Contrato Particular de Promessa de Subscrição de
Bônus de Subscrição de Emissão da Kepler Weber S/A e Outras Avenças,
celebrado entre BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e Kepler Weber S/A
em [_] de julho de 2014)
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR
____________________________
Nome:
Cargo:

_______________________________
Nome:
Cargo:
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(Página de assinaturas do Contrato Particular de Promessa de Subscrição de
Bônus de Subscrição de Emissão da Kepler Weber S/A e Outras Avenças,
celebrado entre BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e Kepler Weber S/A
em [_] de julho de 2014)

KEPLER WEBER S/A
______________________________ ________________________________
Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:
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(Página de assinaturas do Contrato Particular de Promessa de Subscrição de
Bônus de Subscrição de Emissão da Kepler Weber S/A e Outras Avenças,
celebrado entre BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e Kepler Weber S/A
em [_] de julho de 2014)

Testemunhas:

--------------------------------------------------Nome:
Identidade:
CPF:

---------------------------------------------Nome:
Identidade:
CPF:
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Anexo I ao Contrato Particular de Promessa de Subscrição de Bônus de
Subscrição de Emissão da Kepler Weber S/A e Outras Avenças, celebrado
entre BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e Kepler Weber S/A em [_] de
julho de 2014

Proposta de Diretoria da Companhia, datada de 14 de julho de 2014
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Anexo II ao Contrato Particular de Promessa de Subscrição de Bônus de
Subscrição de Emissão da Kepler Weber S/A e Outras Avenças, celebrado
entre BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e Kepler Weber S/A em [_] de
julho de 2014

Ata de Reunião Prévia de Acionistas da Companhia, datada de 30 de julho de
2014
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Anexo III ao Contrato Particular de Promessa de Subscrição de Bônus de
Subscrição de Emissão da Kepler Weber S/A e Outras Avenças, celebrado
entre BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e Kepler Weber S/A em [_] de
julho de 2014

Ata de reunião do Conselho de Administração da Companhia, datada de 30 de
julho de 2014
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Anexo IV ao Contrato Particular de Promessa de Subscrição de Bônus de
Subscrição de Emissão da Kepler Weber S/A e Outras Avenças, celebrado
entre BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e Kepler Weber S/A em [_] de
julho de 2014

Instrumentos Particulares de Promessa de Cessão do Direito de Preferência à
Subscrição de Bônus de Subscrição da Kepler Weber S/A e Outras
Manifestações celebrados pelos acionistas Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil – Previ, Fernando Francisco Brochado Heller,
TOV CCTVM Ltda., Formatec Assessoria, Tecnologia em Informação S.C.
Ltda. e Banco Clássico S.A.
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Anexo V ao Contrato Particular de Promessa de Subscrição de Bônus de
Subscrição de Emissão da Kepler Weber S/A e Outras Avenças, celebrado
entre BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e Kepler Weber S/A em [_] de
julho de 2014

Minuta do Instrumento Particular de Cessão do Direito de Preferência à
Subscrição de Bônus de Subscrição de Emissão da Kepler Weber S/A
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Anexo VI ao Contrato Particular de Promessa de Subscrição de Bônus de
Subscrição de Emissão da Kepler Weber S/A e Outras Avenças, celebrado
entre BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e Kepler Weber S/A em [_] de
julho de 2014

Minuta da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Kepler Weber S/A
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Anexo VII ao Contrato Particular de Promessa de Subscrição de Bônus de
Subscrição de Emissão da Kepler Weber S/A e Outras Avenças, celebrado
entre BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e Kepler Weber S/A em [_] de
julho de 2014

DECLARAÇÃO (atestando que as declarações e garantias prestadas pela
COMPANHIA permanecem verdadeiras, válidas, precisas e corretas em relação
à data-base da subscrição e integralização dos Bônus de Subscrição 2014 pela
BNDESPAR);
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Anexo VIII ao Contrato Particular de Promessa de Subscrição de Bônus de
Subscrição de Emissão da Kepler Weber S/A e Outras Avenças, celebrado
entre BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e Kepler Weber S/A em [_] de
julho de 2014

DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DO BNDES
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Anexo IX ao Contrato Particular de Promessa de Subscrição de Bônus de
Subscrição de Emissão da Kepler Weber S/A e Outras Avenças, celebrado
entre BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e Kepler Weber S/A em [_] de
julho de 2014

DECLARAÇÃO
KEPLER WERBER S/A, doravante denominada “COMPANHIA”,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 91.983.056/0001-69,
portadora do NIRE/JUCESP 35300454227, com sede na Rua do Rocio, nº. 84,
3º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04552-000,
neste ato representada por [●] [QUALIFICAÇÃO] e [●] [QUALIFICAÇÃO],
declara ao BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL - BNDES e à BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR, por si e
por suas controladas, que, caso a BNDESPAR (i) venha a exercer influência
significativa sobre a COMPANHIA, conforme definição contida no artigo 243,
§5º da Lei das Sociedades por Ações, na Deliberação CVM Nº 605 de 26 de
novembro de 2009 (CPC 18) e na Norma Internacional de Contabilidade IAS 28
e enquanto tal condição perdurar e (ii) em decorrência de obrigação disposta
na Lei das Sociedades por Ações e nas normas de contabilidade, necessite
avaliar o investimento na COMPANHIA pelo método de equivalência
patrimonial e enquanto tal condição perdurar, a COMPANHIA compromete-se,
sob pena de inadimplemento perante o Sistema BNDES, a: (a) na(s) data(s) de
entrega solicitadas pela BNDESPAR, que deverá(ão) ser notificada(s) pela
BNDESPAR com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência, levantar e
remeter à BNDESPAR balanço patrimonial específico, contendo todos os ativos
e passivos identificáveis da COMPANHIA mensurados a valor justo, conforme
estabelecido nas Deliberações CVM Nº 580 de 31 de julho de 2009 (CPC 15) e
Nº 618 de 22 de dezembro de 2009 (ICPC 09), na Norma Internacional de
Contabilidade IFRS 3, ou ainda em norma legal ou regulamentar que altere as
normas acima descritas, juntamente com o último balanço contábil da
COMPANHIA, admitida uma defasagem máxima de um mês em relação à data
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de entrega solicitada pela BNDESPAR; (b) remeter à BNDESPAR, até o dia 10
do segundo mês subsequente a cada mês encerrado, balanço ou balancete
mensal da COMPANHIA correspondente a cada mês encerrado; (c) remeter à
BNDESPAR, até 10 de junho e 10 de dezembro de cada ano, as
demonstrações contábeis da COMPANHIA relativas aos períodos encerrados
em 30 de abril e 31 de outubro, respectivamente, acompanhadas de parecer de
auditoria dos seus auditores independentes, bem como a composição do
capital social total da COMPANHIA destacando a participação acionária da
BNDESPAR; e (d) garantir o acesso dos auditores independentes da
BNDESPAR aos papéis de trabalho dos auditores independentes da
COMPANHIA, bem como solicitar a seus auditores independentes que
respondam eventuais questionamentos e que estendam testes de auditoria
sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia em relação aos meses de
janeiro e julho, conforme especificado pela BNDESPAR ou pelos seus
respectivos auditores independentes, em conformidade com as Normas
Técnicas de Auditoria Independente (NBC TAs), emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC), e as Normas Internacionais de Auditoria
Independente (ISAs).
Os documentos e informações objeto desta declaração devem ser
remetidos à BNDESPAR no endereço da Avenida República do Chile, 100,
parte, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20031-917, aos cuidados do
Superintendente da Área Financeira e do Chefe do Departamento de
Contabilidade, com cópia para a Área de Mercado de Capitais, para o endereço
de correio eletrônico supamc@bndes.gov.br e laura@bndes.gov.br ou outro email que venha a ser informado por escrito pela BNDESPAR à COMPANHIA.
A COMPANHIA e seus representantes legais estão cientes de
que o descumprimento da presente declaração acarretará a aplicação das
sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal.
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A presente declaração foi firmada em [INSERIR NÚMERO]
([INSERIR NÚMERO POR EXTENSO]) vias de igual teor e forma, para um
único efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.
[●],[●] de [●] de 2014.

KEPLER WEBER S/A
_________________________
______________________
[●]
[●]

Testemunhas:

-------------------------------------------Nome:
CPF:

-------------------------------------------Nome:
CPF:
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Anexo X ao Contrato Particular de Promessa de Subscrição de Bônus de
Subscrição de Emissão da Kepler Weber S/A e Outras Avenças, celebrado
entre BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e Kepler Weber S/A em [_] de
julho de 2014
DECLARAÇÃO
KEPLER WERBER S/A, doravante denominada “COMPANHIA”,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 91.983.056/0001-69,
portadora do NIRE/JUCESP 35300454227, com sede na Rua do Rocio, nº. 84,
3º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04552-000,
neste ato representada por [●] [QUALIFICAÇÃO] e [●] [QUALIFICAÇÃO],
declara ao BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL - BNDES e à BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR, por si e
por suas controladas, que, na hipótese de crédito (declaração) ou pagamento
pela COMPANHIA de juros remuneratórios do capital próprio, a COMPANHIA
se compromete, sob pena de inadimplemento perante o Sistema BNDES, a
remeter à BNDESPAR Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, conforme previsto na Instrução Normativa SRF
nº.41/98 da Receita Federal, ou outra norma que eventualmente a substitua,
até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao crédito ou pagamento, devendo ser
considerado o que ocorrer primeiro.
Os documentos e informações objeto desta declaração devem ser
remetidos à BNDESPAR no endereço da Avenida República do Chile, 100,
parte, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20031-917, aos cuidados do
Superintendente da Área Financeira e do Chefe do Departamento de
Contabilidade, com cópia para a Área de Mercado de Capitais, para o endereço
de correio eletrônico supamc@bndes.gov.br e laura@bndes.gov.br ou outro email que venha a ser informado por escrito pela BNDESPAR à COMPANHIA.
A COMPANHIA e seus representantes legais estão cientes de
que o descumprimento da presente declaração acarretará a aplicação das
sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal.
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KEPLER WEBER S/A
A presente declaração foi firmada em [INSERIR NÚMERO]
([INSERIR NÚMERO POR EXTENSO]) vias de igual teor e forma, para um
único efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.
[●],[●] de [●] de 2014.
KEPLER WEBER S/A
_________________________
______________________
[●]
[●]
Testemunhas:
Nome:
Nome:
CPF:
CPF:
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KEPLER WEBER S/A
Anexo XI ao Contrato Particular de Promessa de Subscrição de Bônus de
Subscrição de Emissão da Kepler Weber S/A e Outras Avenças, celebrado
entre BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e Kepler Weber S/A em [_] de
julho de 2014
Certificado dos Bônus de Subscrição 2014 da Kepler Weber S/A

61

DIRETORIA - KEPLER WEBER S/A
Kepler Weber S/A - Rua do Rocio, nº 84, 3º andar - Vila Olímpia - São Paulo/SP - CEP 04.552-000 - Fone: (11) 4873-0300.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DO DIREITO DE
PREFERÊNCIA À SUBSCRIÇÃO DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO DE
EMISSÃO DA KEPLER WEBER S/A
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes
abaixo (doravante individualmente “Parte” e, em conjunto, “Partes”), sendo de
um lado,

[_], [_], com sede na Cidade de [_], Estado de [_], na [endereço], inscrita no
CNPJ/MF sob o nº [_], neste ato representada nos termos de seu [ato
constitutivo], por seus diretores infra-assinados, [Nome] e [Nome] (“[_]” ou
“Cedente”);

E de outro lado,

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR, sociedade anônima constituída
como subsidiária integral da empresa pública federal Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, com sede em Brasília, Distrito
Federal, no Setor Comercial Sul – SCS, Centro Empresarial Parque Cidade,
Quadra 9, Torre C, 12º andar, e escritório de serviços e domicílio fiscal nesta
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do
Chile nº 100 - parte, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 00.383.281/0001-09, devidamente
representada na forma do seu Estatuto Social (“BNDESPAR ou Cessionária”);

E ainda, figurando como interveniente,
62

DIRETORIA - KEPLER WEBER S/A
Kepler Weber S/A - Rua do Rocio, nº 84, 3º andar - Vila Olímpia - São Paulo/SP - CEP 04.552-000 - Fone: (11) 4873-0300.

KEPLER WEBER S/A
KEPLER WEBER S/A, companhia aberta com sede na Capital do Estado de São
Paulo, na Rua do Rocio, nº 84, 3º andar, CEP 04552-000, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 91.983.056/0001-69, neste ato representada nos termos de seu estatuto
social, por seus diretores infra-assinados (“Companhia”);

CONSIDERANDO QUE:

(i)

a Cedente é acionista da Companhia, titular, nesta data, de [_]% ([_] por

cento) do seu capital social;

(ii)

em 18 de agosto de 2014, foi realizada assembleia geral extraordinária

da Companhia (“AGE”), na qual foi aprovada a emissão privada de até 210.000
(duzentos e dez mil) bônus de subscrição pela Companhia, ao preço unitário de
R$613,00 (seiscentos e treze reais), com vencimento em 15 de junho de 2021,
sendo que cada bônus conferirá a seu titular o direito de subscrever 23 (vinte e
três) ações ordinárias de emissão da Companhia, ao preço de exercício
equivalente a R$889,18 (oitocentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos),
correspondente a R$38,66 (trinta e oito reais e sessenta e seis centavos) por
ação de emissão da Companhia (“Bônus de Subscrição 2014”), totalizando a
emissão de 4.830.000 (quatro milhões, oitocentas e trinta mil) ações ordinárias,
caso a totalidade dos 210.000 (duzentos e dez mil) Bônus de Subscrição 2014
seja subscrita e integralizada;
(iii)

nos termos do artigo 171, §3º da Lei nº 6.404/76, tendo em vista que os

Bônus de Subscrição 2014 são objeto de emissão privada, a Cedente tem
direito de preferência (“Direito de Preferência”) à subscrição dos Bônus de
Subscrição 2014 proporcionalmente à sua respectiva participação acionária na
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Companhia, o que corresponde ao direito de subscrever [_] ([_]) Bônus de
Subscrição 2014;
(iv)

a BNDESPAR se comprometeu, nos termos do Contrato Particular de

Promessa de Subscrição de Bônus de Subscrição de Emissão da Kepler
Weber S/A e Outras Avenças (“Contrato de Promessa”) firmado com a
Companhia em 30 de julho de 2014, a subscrever o montante exato de 107.621
(cento e sete mil, seiscentos e vinte um) Bônus de Subscrição 2014, de acordo
com os termos e condições ali previstos, com base no Direito de Preferência
que lhe é cedido por meio deste instrumento e na qualidade de cessionária do
Direito de Preferência de outros acionistas da Companhia; e

(v)

a Cedente deseja ceder a totalidade [ou parte] de seus direitos de

subscrição ao Bônus de Subscrição 2014 decorrentes do Direito de
Preferência, de forma gratuita, à Cessionária, e a Cessionária deseja receber
tais direitos, nos termos e condições previstos no Contrato de Promessa;
Resolvem celebrar o presente Instrumento Particular de Cessão do Direito de
Preferência à Subscrição de Bônus de Subscrição de Emissão da Kepler
Weber S/A (“Instrumento”), que se regerá pelas seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: CESSÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

1.1.

Nos termos e condições deste Instrumento e conforme o artigo 171, §6º
da Lei 6.404/76, vem o Cedente ceder, gratuitamente, para a
Cessionária, em caráter definitivo, irrevogável e irretratável, a totalidade
[ou parte] do seu respectivo Direito de Preferência à subscrição dos
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Bônus de Subscrição 2014 emitidos pela Companhia nos termos da
AGE, que lhe confere o direito de subscrever um total de [_] ([_]) Bônus
de Subscrição 2014. O Direito de Preferência ora cedido inclui o direito à
subscrição de sobras eventualmente apuradas, nos termos do artigo
171, §7º da Lei nº 6.404/76. O direito de preferência antes referido não
poderá ser transferido pela BNDESPAR a terceiros.

1.2.

A obrigação disposta no item 1.1 acima está subordinada à condição de
que o pagamento do preço de subscrição dos Bônus de Subscrição
2014 pela BNDESPAR seja feito, única e exclusivamente, mediante
dação em pagamento, com a entrega de bônus de subscrição emitidos
pela Companhia nos termos da “Escritura Particular da Primeira Emissão
Privada de Debêntures Simples da Espécie Quirografária da Kepler
Weber S/A Conjugadas com Bônus de Subscrição, com Garantia
Adicional Fidejussória”, datada de 8 de outubro de 2007.

1.3.

A Cedente declara, neste ato, que o seu Direito de Preferência: (a) é de
sua única e legítima titularidade; (b) está livre e desembaraçado de
quaisquer dúvidas, dívidas, encargos, ônus ou gravames de qualquer
natureza; e (c) não foi objeto de alienação, renúncia, transferência ou
qualquer ato que restrinja sua transferência nos termos deste
Instrumento.

1.4.

Fica a Companhia autorizada a fornecer à Cessionária todos os
documentos necessários para que esta possa subscrever os Bônus de
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Subscrição 2014 decorrentes do Direito de Preferência cedido na forma
deste Instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA: DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1.

Este Instrumento, devidamente assinado pelas Partes, com firma
reconhecida e acompanhado de cópia dos documentos que comprovem
os respectivos poderes de representação, é celebrado em caráter
irrevogável e irretratável, obrigando as Partes por si e por seus
sucessores a qualquer título.

2.2.

As Partes comprometem-se a tomar todas as medidas que venham a ser
convenientes ou necessárias para a formalização da cessão do Direito
de Preferência perante terceiros e para o cumprimento das normas e
regulamentações aplicáveis, incluindo as comunicações pertinentes,
conforme aplicável, à Companhia, ao agente escriturador e ao
custodiante das ações de emissão da Companhia e à Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA.

2.3.

Todas as notificações e demais comunicações entre as Partes deverão
ser realizadas por escrito e enviadas aos endereços constantes do
preâmbulo deste Instrumento através de (i) Cartório de Títulos e
Documentos; (ii) carta registrada; ou (iii) qualquer outro meio com prova
de recebimento.

2.4.

A nulidade ou ineficácia de qualquer das disposições deste Instrumento
não prejudicará a validade e eficácia das demais cláusulas, que serão
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integralmente cumpridas, obrigando-se as partes a envidar seus
melhores esforços de modo a validamente alcançarem os mesmos
efeitos da disposição que tiver sido anulada ou tiver se tornado ineficaz.

2.5.

As Partes reconhecem e concordam que a violação de quaisquer das
cláusulas e condições contidas neste Instrumento comportará a
execução específica das obrigações que dele sejam derivadas e/ou
decorrentes nos termos da legislação aplicável.

2.6.

Fica desde já eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Rio de
Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja
ou possa vir a ser, para dirimir todas e quaisquer dúvidas e/ou
controvérsias oriundas deste Instrumento.

[_], [data] de [mês] de 2014
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(Página de assinatura do Instrumento Particular de Cessão do Direito de
Preferência à Subscrição de Bônus de Subscrição de Emissão da Kepler
Weber S/A, celebrado entre BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e [_],
com a interveniência da Kepler Weber S/A em [_] de [_] de 2014)

[_]
______________________________ ______________________________
Por: [_]
Por: [_]
Cargo: [_]
Cargo: [_]
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(Página de assinatura do Instrumento Particular de Cessão do Direito de
Preferência à Subscrição de Bônus de Subscrição de Emissão da Kepler
Weber S/A, celebrado entre BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e [_],
com a interveniência da Kepler Weber S/A em [_] de [_] de 2014)

[_]

______________________________
Por: [Nome]
Cargo: [_]

______________________________
Por: [Nome]
Cargo: [_]
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(Página de assinatura do Instrumento Particular de Cessão do Direito de
Preferência à Subscrição de Bônus de Subscrição de Emissão da Kepler
Weber S/A, celebrado entre BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e [_],
com a interveniência da Kepler Weber S/A em [_] de [_] de 2014)

[_]

______________________________
Por: [Nome]
Cargo: [_]

______________________________
Por: [Nome]
Cargo: [_]
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(Página de assinatura do Instrumento Particular de Cessão do Direito de
Preferência à Subscrição de Bônus de Subscrição de Emissão da Kepler
Weber S/A, celebrado entre BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e [_],
com a interveniência da Kepler Weber S/A em [_] de [_] de 2014)
Testemunhas:

-------------------------------------------Nome:
CPF:

-------------------------------------------Nome:
CPF:
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