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Companhia Aberta
AVISO AOS ACIONISTAS
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS
São Paulo, 24 de abril de 2019 - A Kepler Weber S/A (B3: KEPL3), comunica aos seus acionistas que
foi aprovado na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data de 24 de abril de 2019, o pagamento
de dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, no
montante total de R$ 2.589.596,74, correspondente a R$ 0,09841895702 por ação ordinária.
O pagamento obedecerá o número de ações de titularidade do acionista na data de 24 de abril de
2019 e ocorrerá em única parcela no dia 14 de maio de 2019, sem retenção de imposto de renda na
fonte, nos termos da legislação vigente, e sem remuneração ou atualização monetária.
A partir de 25 de abril de 2019 (inclusive) as ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a
ser negociadas na condição “ex-dividendos”.
Os acionistas terão seus créditos disponíveis no dia 14 de maio de 2019, de acordo com a sua conta
corrente e domicílio bancário fornecido ao Banco Itaú Unibanco S.A, Instituição Financeira
Escriturária das ações de emissão da Companhia.
Os acionistas cujas ações estão depositadas em instituições prestadoras dos serviços de custódia de
valores mobiliários (B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão) terão os dividendos creditados conforme
procedimentos adotados pelos respectivos agentes de custódia, a partir do “dia do pagamento”.
Os acionistas cujo cadastro no Banco Itaú Unibanco S.A não contenha a inscrição do número do
CPF/CNPJ ou a indicação de “Banco/Agência/Conta Corrente”, deverão providenciar sua
regularização em uma das agências especializadas do Banco Itaú Unibanco S.A e os dividendos
somente serão creditados depois da regularização cadastral.
São Paulo, 24 de abril de 2019.
Kepler Weber S/A
Piero Abbondi
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

Sobre a Kepler Weber – A Kepler Weber, em seus 93 anos de história, se especializou no desenvolvimento de soluções completas em
armazenagem de grãos e movimentação de granéis sólidos em terminais portuários e mineração. Com presença em mais de 40 países
e em cinco continentes, a companhia é líder do setor na América do Sul na etapa pós-colheita da cadeia produtiva de grãos. Mais da
metade de toda a produção anual de grãos no Brasil passa por uma solução da Kepler Weber. Acesse www.kepler.com.br.

