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Companhia Aberta
Aviso aos Acionistas
Art. 133 da Lei nº 6.404/76
Porto Alegre, 02 de abril de 2013 - O Grupo Kepler Weber (Bovespa: KEPL3), empresa líder nacional
no segmento de armazenagem de grãos, vem ao mercado comunicar, que esta Companhia se enquadra no
disposto no §5º do art.133 da Lei nº. 6.404/76, por ter publicado o seu balanço no Jornal Folha de S. Paulo,
no Jornal do Comércio e no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, na edição do dia 14 de março de
2013, bem como disponibilizado os documentos mencionados no artigo 133 da Lei 6.404/76, bem como os
previstos nas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários n.º 480 e n.º 481/2009, foram disponibilizados
da seguinte forma:
O Relatório da Administração sobre os negócios da Companhia e Demonstrações Financeiras relativas ao
exercício findo em 31/12/2012 foram enviados à CVM/BOVESPA e disponibilizados no site da Companhia
(www.kepler.com.br/ri) em 14 de março de 2013, bem como publicados no Jornal Folha de S. Paulo, no
Jornal do Comércio e no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, na edição do dia 14 de março de
2013.
Os demais documentos, como o Comentário dos Administradores sobre a Situação Financeira da
Companhia nos termos do item 10 do Formulário de Referência, Instrução CVM nº480/2009, a proposta de
destinação dos resultados do exercício conforme Anexo 9 -1-II da instrução CVM nº 481/2009, bem como a
Remuneração dos Administradores nos termos do item 13 do Formulário de Referência, instrução CVM
nº480/2009 e Artigos 10, 11 e 12 – inciso I e II da Instrução CVM nº 481/09, foram enviados à
CVM/BOVESPA, categoria “Assembleia”, tipo “AGO/E”, espécie “Proposta da Administração” e
disponibilizados no site da Companhia (www.kepler.com.br/ri) em 25 de março de 2013.
A convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 24 de abril de 2013,
será publicada no Jornal Folha de S. Paulo, no Jornal do Comércio e no Diário Oficial do Estado do Rio
Grande do Sul, nos dias 05/04/2013, 15/04/2013 e 18/04/2013.
Comunicamos ainda que os referidos documentos estão à disposição dos acionistas na sede social da
Empresa, na Rua Dom Pedro II, nº 1351, Conjunto 401, Porto Alegre, RS.
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Sobre o Grupo Kepler Weber
A Kepler Weber S.A. (Bovespa: KEPL3) atua no setor de agronegócios, sendo especializada no desenvolvimento de
soluções completas em armazenagem. Trading companies, cooperativas, indústrias e produtores rurais formam sua
carteira de clientes, para a qual são desenvolvidos projetos sob medida no sistema turn key.

