KEPLER WEBER S/A
CNPJ: 91.983.056/0001-69
NIRE nº 3530045422-7

Companhia Aberta
Mapa Sintético de voto à distância
Assembleia Geral Extraordinária – 09/01/2020 – 10:30hs
Continuidade da Assembleia Geral Extraordinária – 24/01/2020 – 10:30hs
A KEPLER WEBER S/A (“Kepler Weber” ou “Companhia”), conforme às disposições da Instrução CVM
nº 481/09 e nº 561/15, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, o mapa sintético de
votação relativo às instruções de voto a distância transmitidas pelos acionistas por meio de seus
respectivos agentes de custódia, incluídas as matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral
Extraordinária de 09 de janeiro de 2020.
Quantidade de
Ações
D-2

Código da
Deliberação

Descrição da Deliberação

Voto da
Deliberação

Eleição do substituto para completar o mandato do Conselheiro de
Administração Fernando Florêncio Campos, eleito na Assembleia Geral Ordinária
de 24 de abril de 2019 e que apresentou renúncia ao seu mandato.

Aprovar

1.010.914

1

Rejeitar

12.200

Abster-se

-

Aprovar

-

2

Eleição do Presidente do Conselho de Administração, em razão da apresentação
de renúncia ao mandato pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr.
Fernando Florêncio Campos

Rejeitar
Abster-se

1.023.114

Para informações adicionais, por favor contatar a área de Relações com Investidores: 11 4873-0302
e e-mail ri.kepler@kepler.com.br.
São Paulo, 07 de janeiro de 2020.

Kepler Weber S/A
Piero Abbondi
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

Sobre a Kepler Weber – A Kepler Weber, em seus mais de 90 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.

