KEPLER WEBER S/A
CNPJ: 91.983.056/0001-69
Companhia Aberta
AVISO AOS ACIONISTAS
Kepler Weber S/A (“Kepler ou Companhia”) (B3: KEPL3), comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que recebeu dos acionistas Trígono Flagship Small Caps Master Fundo de
Investimento de Ações, Trígono Delphos Income Fundo de Investimento de Ações, Trígono 70
Previdência Fundo de Investimento Multimercado, Fundo de Investimento de Ações Trígono
Verbier, Trígono Icatu 100 Fundo de Investimento em Ações Previdenciário FIFE, Quantitas Fia
Montecristo e Quantitas Fim Master a indicação para concorrer à vaga de Conselheiro de
Administração da Companhia do Sr. Anastácio Ubaldino Fernandes Filho.
O candidato possui passagem de 12 anos na Kepler Weber, onde atuou de 2006 a 2018 como CEO.
Também atuou como CEO, CFO, Diretor de RI e Gerente Geral da Vale do Rio Doce e Diretor da
Companhia AIX de Participações. Possui experiência como conselheiro de administração da Rio Doce
América, Rio Doce Limited, Aluvale, Docegeo, Aço Minas Gerais, Bahia Sul Celulose, Salobo Metais,
Bolsa de Valores do RJ, IBRI, ABRASCA e IBGC. Também foi membro do Conselho Consultivo das
empresas ITABRASCO, NIBRASCO e HISPANOBRÁS, bem como conselheiro fiscal da DOCENAVE.
Atualmente é presidente do conselho de administração do IBRI – Instituto Brasileiro de Relações
com Investidores e membro titular do conselho de administração da AEGEA Saneamento e
Participações S.A.
É engenheiro elétrico formado pela PUC-MG e possui pós-graduação em engenharia econômica pela
Fundação Dom Cabral.
As informações dos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência e demais documentos exigidos
pela Lei nº 6.404/76 (“Lei das S/A”) e Regulamentos da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
seguem anexo ao presente comunicado.

São Paulo, 24 de março de 2021

Paulo Polezi
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA
(ARTIGO 10 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 481/09)

COMPOSIÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar,
em forma de tabela:
Nome
Data de nascimento
Profissão
CPF ou número do passaporte
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
Prazo do mandato
Outros cargos ou funções exercidas no
emissor
Se foi eleito pelo controlador ou não
Se é membro independente e, caso positivo,
qual foi o critério utilizado pelo emissor para
determinar a independência
Informações sobre principais experiências
profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando nome e setor de atividade da
empresa e cargo ocupado

Informar se a empresa integra (i) o grupo
econômico do emissor ou (ii) é controlada por
acionista
do
emissor
que
detenha
participação, direta ou indireta, igual ou
superior a 5% de uma mesma classe ou
espécie de valor mobiliário do emissor
Indicação
de
todos
os
cargos
de
administração
que
ocupe
em
outras
sociedades ou organizações do terceiro setor
Descrição de qualquer dos seguintes eventos
que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii)
qualquer
Condenação
em
processo
administrativo da CVM e as penas aplicadas; e
(iii) qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer

Anastácio Ubaldino Fernandes Filho
20/11/1948
Engenheiro Elétrico
133.412.006-49
Conselho de Administração Titular
30/03/2021
01/04/2021
Até AGO de abril de 2023
Não
Não
Não

Possui passagem de 12 anos na Kepler Weber,
onde atuou de 2006 a 2018 como CEO. Também
atuou como CEO, CFO, Diretor de RI e Gerente
Geral da Vale do Rio Doce e Diretor da
Companhia AIX de Participações. Possui
experiência como conselheiro de administração
da Rio Doce América, Rio Doce Limited, Aluvale,
Docegeo, Aço Minas Gerais, Bahia Sul Celulose,
Salobo Metais, Bolsa de Valores do RJ, IBRI,
ABRASCA e IBGC. Também foi membro do
Conselho Consultivo das empresas ITABRASCO,
NIBRASCO e HISPANOBRÁS, bem como
conselheiro fiscal da DOCENAVE. Atualmente é
presidente do conselho de administração do IBRI
– Instituto Brasileiro de Relações com
Investidores e membro titular do conselho de
administração da AEGEA Saneamento e
Participações S.A. É engenheiro elétrico formado
pela PUC-MG e possui pós-graduação em
engenharia econômica pela Fundação Dom
Cabral
Não.

N/A

Declarou, para todos os fins de direito que, nos
últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de
qualquer
condenação
criminal,
qualquer
condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a
suspensão ou a inabilitação para a prática de
qualquer atividade profissional ou comercial.

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração
ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual de participação
nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse
no cargo:
Não aplicável.
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que
tais comitês ou estruturas não sejam estatutários
Não aplicável. Os membros dos comitês estatutários serão eleitos oportunamente pelo Conselho de
Administração.
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem
como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou
estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas
reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no
cargo
Não aplicável.
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a) administradores do emissor:
Não há.
b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do
emissor
Não há.
c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores
diretos ou indiretos do emissor
Não há.

d) (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e
indiretas do emissor
Não há.
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o
emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social
Não há.
b) controlador direto ou indireto do emissor
Não há.
c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não há.

