KEPLER WEBER S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 91.983.056/0001-69 / NIRE 3530045422-7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Acionistas da Kepler Weber S/A (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada, de modo exclusivamente presencial, no dia 05 de
maio de 2022, às 10:30, na sede da Companhia, na Rua do Rocio, nº 84, 3º andar, Vila Olímpia, São
Paulo/SP, com a possibilidade de envio de Boletim de Voto a Distância (BVD), nos termos da Instrução CVM
nº 481/09 (“ICVM 481/09”), para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1) A proposta de desdobramento das ações de emissão da Companhia, na proporção de 1:3, sem
modificação do capital social da Companhia, nos termos do artigo 12 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976 (“Lei das S.A.”); e
2) A alteração do artigo 5º, caput, do Estatuto Social e a sua consolidação para refletir a nova quantidade
de ações em que está dividido o capital social da Companhia decorrente (i) do cancelamento de ações
mantidas em tesouraria, deliberado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de fevereiro
de 2022, e, (ii) caso aprovada a proposta acima, do desdobramento de ações.
Informações Gerais:
Para participarem da Assembleia, os acionistas deverão apresentar os seguintes documentos:
Documentação a ser encaminhada à
Companhia
Comprovante de titularidade das suas ações
emitido por central depositária ou pelo agente
escriturador
CPF e documento de identidade com foto do
acionista ou de seu representante legal (1)
Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e
atualizado (2)
Documento hábil que comprove a outorga de
poderes, inclusive de representação, se for o
caso (2)
Regulamento consolidado e atualizado do fundo
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(1)

Documento de identidade aceitos: RG, RNE, CNH, Passaporte e carteira de registro profissional oficialmente reconhecida;
(2)
Para fundos de investimentos, documentos do gestor e/ou administrador, observada a política de voto.
(3)
No caso de representação por procurador.

A fim de permitir uma melhor organização dos trabalhos da Assembleia, a Companhia solicita que os
documentos acima sejam depositados na sede da Companhia até 24 horas antes da realização da
Assembleia.
Os documentos referentes à Assembleia Geral Extraordinária foram disponibilizados aos acionistas na sede
da Companhia, bem como no site da CVM (www.gov.br/cvm) e na página de Relações com Investidores da
Companhia (ri.kepler.com.br) no dia 04/04/2022 e, adicionalmente, estão acessíveis no site da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (www.b3.com.br).
Participação Pessoal:
Os acionistas, representantes legais ou procuradores que desejarem participar da Assembleia pessoalmente
deverão apresentar-se com antecedência ao horário de início indicado neste Edital de Convocação, munidos
da documentação correspondente indicada no quadro acima.
Boletim de Voto a Distância
A Companhia adotará, para a Assembleia, a possibilidade de voto por meio de BVD, nos termos da ICVM
481/09.

O acionista que optar por exercer seu direito de voto através dos BVD poderá: (i) caso o acionista tenha
ações de emissão da Companhia depositadas em instituições de custódia, transmitir as instruções de voto
para as instituições de custódia, que encaminharão as manifestações de voto à Central Depositária da B3,
observados os procedimentos estabelecidos e os documentos exigidos pela respectiva instituição de
custódia; (ii) caso o acionista tenha ações de emissão da Companhia depositadas em instituição financeira
depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, a saber, o Itaú Corretora de Valores
S.A. (“Itaú”), transmitir as instruções de voto para o Itaú, observados os procedimentos estabelecidos e os
documentos exigidos pelo Itaú; ou (iii) preencher o BVD e enviá-lo diretamente à Companhia, conforme
instruções contidas no Manual e Proposta do Acionista. Para mais informações, observar as regras previstas
na ICVM 481/09, no Manual e Proposta do Acionista e no BVD disponibilizado pela Companhia nos endereços
indicados abaixo.
Nos termos do artigo 21-B da ICVM 481/09, o BVD, devidamente preenchido e acompanhado da respectiva
documentação, será considerado válido apenas se recebido pela Companhia, pelos agentes de custódia ou
pelo escriturador de ações da Companhia em plena ordem, conforme os respectivos procedimentos
aplicáveis, até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia.
O Acionista que optar por exercer seu direito de voto a distância por meio de envio do BVD diretamente à
Companhia deverá encaminhá-lo devidamente preenchido, rubricado e assinado, acompanhado dos
documentos aplicáveis nos termos do Manual e Proposta do Acionista, ao endereço da Companhia indicado
acima.
O BVD encontra-se disponível na página de Relações com Investidores da Companhia (ri.kepler.com.br),
no site da CVM (www.gov.br/cvm), no site da B3 (www.b3.com.br) e na sede da Companhia.
Solicita-se aos acionistas que verifiquem as regras previstas na ICVM 481/09, bem como as orientações e
prazos constantes no Manual e Proposta do Acionista para maiores informações, inclusive com relação às
instruções de preenchimento e documentos que deverão acompanhar o BVD.
São Paulo, 04 de abril de 2022.

MARCELO GUIMARÃES LOPO LIMA
Presidente do Conselho de Administração
Kepler Weber S/A

