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POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

1.

Definições

1.1.
Os termos e expressões listados a seguir, tanto no singular quanto no plural,
quando utilizados nesta Política de Negociação de Valores Mobiliários, terão os
seguintes significados:
“Acionistas
Controladores”

Significa o acionista ou grupo de acionistas vinculados
por acordo de acionistas ou sob controle comum que
exerça o poder de Controle da Companhia.

“Administradores”

Significa os Diretores e membros do Conselho de
Administração da Companhia.

“Ato ou Fato Relevante”

Significa qualquer decisão de Acionista Controlador,
deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de
administração da Companhia, ou qualquer outro ato ou
fato de caráter político-administrativo, técnico,
negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou
relacionado aos negócios da Companhia, que possa
influenciar de modo ponderável na: (i) cotação de
Valores Mobiliários; (ii) decisão dos investidores de
comprar, vender ou manter os Valores Mobiliários; ou
(iii) decisão dos investidores de exercerem quaisquer
direitos conferidos pelos Valores Mobiliários da
Companhia.

“Bolsas de Valores”

Significa as bolsas de valores e entidades do mercado
de balcão organizado em que os Valores Mobiliários de
emissão da Companhia sejam ou venham a ser
admitidos a negociação, no Brasil ou no exterior.

“Companhia”

Significa a Kepler Weber S/A.

“Coligadas”

Significa as sociedades em que a Companhia tenha
influência significativa, nos termos da Lei das S/A.
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“Controladas”

Significa as sociedades nas quais a Companhia,
diretamente ou por meio de outras sociedades
controladas, é titular de direitos de sócia que lhe
assegurem o poder de controle.

“Conselheiros Fiscais”

Significa os membros, efetivos e suplentes, do conselho
fiscal da Companhia.

“CVM”

Significa a Comissão de Valores Mobiliários.

“Diretor de Relações com
Investidores”

Significa o diretor de relações com investidores da
Companhia.

“Informação Privilegiada”

Significa todo Ato ou Fato Relevante ainda não
divulgado ao mercado e ao público investidor.

“Instrução CVM nº 358”

Significa a Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada.

“Lei das S/A”

Significa a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada.

“Órgãos com Funções
Técnicas ou Consultivas”

Significa os órgãos da Companhia, criados por seu
Estatuto, com funções técnicas ou destinados a
assessorar os seus Administradores.

“Pessoas Ligadas”

Significa, com relação a uma Pessoa Vinculada,
conforme aplicável: (i) cônjuge do qual não esteja
separado judicial ou extrajudicialmente, (ii)
companheiro(a), (iii) qualquer dependente incluído em
sua declaração de ajuste anual do imposto sobre a
renda e (iv) sociedades controladas direta ou
indiretamente pela Pessoa Vinculada.

“Pessoas Vinculadas”

Significa (i) a Companhia; (ii) os Acionistas
Controladores, diretos e indiretos da Companhia; (iii) os
Administradores; (iv) os Conselheiros Fiscais; (v)
membros de Órgãos com Funções Técnicas ou
Consultivas; e (vi) quem quer que, em virtude de seu
cargo, função ou posição na Companhia, sua
controladora, suas Controladas ou Coligadas, tenha
conhecimento de Informação Privilegiada.

“Política de Negociação”

Significa esta Política de Negociação de Valores
Mobiliários.
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“Valores Mobiliários”

2.

Significa qualquer valor mobiliário emitido pela
Companhia, incluindo, ações, debêntures, bônus de
subscrição, recibos e direitos de subscrição, notas
promissórias, opções de compra ou, ainda, quaisquer
outros títulos ou contratos de investimento coletivo de
emissão da Companhia, ou a eles referenciados, que,
por determinação legal, sejam considerados valores
mobiliários.

Objetivo e Abrangência

2.1.
A presente Política de Negociação tem por principais finalidades reprimir o uso
indevido de Informação Privilegiada, incluindo no que se refere às práticas de insider
trading (uso indevido, em benefício próprio ou de terceiros, de Informações
Privilegiadas, por meio de negociação de valores mobiliários) e de tipping (dicas de
Informações Privilegiadas para que terceiros se beneficiem), bem como estabelecer as
regras e diretrizes a serem observadas pelas Pessoas Vinculadas para negociação dos
Valores Mobiliários de emissão da Companhia.
2.2. As regras desta Política de Negociação devem ser observadas com relação a
todas as negociações realizadas pelas Pessoas Vinculadas com Valores Mobiliários,
incluindo, sem limitação, aluguel de ações, seja como doador ou como tomador de
empréstimo. As regras desta Política de Negociação aplicam-se também às negociações
privadas realizadas pelas Pessoas Vinculadas.
2.2.1. As regras desta Política de Negociação aplicam-se às negociações
realizadas direta ou indiretamente pelas Pessoas Vinculadas em seu benefício
próprio, incluindo por meio de (i) suas sociedades controladas, direta ou
indiretamente; (ii) terceiros com quem mantenham contrato de gestão, fidúcia,
administração de carteira de investimentos em ativos financeiros;
(iii) procuradores ou agentes; e/ou (iv) suas Pessoas Ligadas.
2.2.2. As restrições contidas nesta Política de Negociação não se aplicam às
negociações realizadas por fundos de investimento dos quais as Pessoas
Vinculadas sejam cotistas desde que: (i) esses fundos não sejam exclusivos; e (ii)
as decisões de negociação do administrador desses fundos não possam ser
influenciadas pelos cotistas.
3.

Vedação à Negociação

3.1.
Exceto nas hipóteses previstas na Cláusula 4.1, e sem prejuízo das demais
vedações à negociação previstas nas normas aplicáveis, as Pessoas Vinculadas não
poderão realizar quaisquer negociações com Valores Mobiliários, independentemente
de determinação do Diretor de Relações com Investidores nesse sentido, nos seguintes
casos (“Períodos de Vedação”):
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(i)
antes da divulgação ao mercado de Ato ou Fato Relevante de que tenham
conhecimento;
(ii)
tratando-se de Administradores, quando se afastarem de seus cargos na
administração da Companhia anteriormente à divulgação de Atos ou Fatos
Relevantes originados durante seu período de gestão, até o encerramento do
prazo de 6 (seis) meses contado da data de seu afastamento;
(iii)
quando tomarem conhecimento da intenção de promover incorporação,
cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária da
Companhia;
(iv)
tratando-se de Acionistas Controladores e Administradores, sempre que
estiver em curso a aquisição ou a alienação de Valores Mobiliários pela própria
Companhia, por suas Controladas ou Coligadas, ou outra sociedade sob controle
comum, ou se tiver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim; e
(v)
no período de 15 (quinze) dias que anteceder a divulgação das
Informações Trimestrais (ITR), das Informações Anuais (DFP) e das
demonstrações financeiras da Companhia.
3.1.1. Sem prejuízo do estabelecido nos termos da Cláusula 3.1, o Diretor de
Relações com Investidores, a seu exclusivo critério, quando entender aplicável e
conveniente, poderá determinar períodos de proibição de negociação para
todas ou para determinadas Pessoas Vinculadas, que ficarão impedidas de
negociar seus Valores Mobiliários durante todo o período fixado.
3.1.1.1. O Diretor de Relações com Investidores não está obrigado a
apresentar as razões da decisão de estabelecer os períodos de bloqueio, os
quais, em qualquer caso, serão considerados Período de Vedação e devem
ser tratados como confidenciais pelos destinatários da determinação.
3.1.2. As Pessoas Vinculadas deverão assegurar que as Pessoas Ligadas também
não realizem negociações com Valores Mobiliários nas hipóteses estabelecidas
nos termos da Cláusula 3.1.
3.1.3. A vedação à negociação com Valores Mobiliários antes da divulgação ao
mercado de Ato ou Fato Relevante, conforme prevista na Cláusula 3.1(i),
também se aplica a qualquer pessoa que tenha conhecimento de Ato ou Fato
Relevante da Companhia, sabendo que se trata de informação ainda não
divulgada ao mercado, em especial àqueles que tenham relação comercial,
profissional ou de confiança com a Companhia, tais como auditores
independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições
integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.

6

3.2. As vedações para negociação com Valores Mobiliários devem ser observadas
pelas Pessoas Vinculadas até a divulgação do Ato ou Fato Relevante ao mercado. Nos
casos em que a negociação com Valores Mobiliários puder interferir nas condições dos
negócios divulgados por meio do Ato ou Fato Relevante aplicável, em prejuízo da
Companhia ou de seus acionistas, a vedação será mantida mesmo depois da divulgação
do Ato ou Fato Relevante.
3.3. Nos casos em que (i) tiver sido celebrado acordo ou contrato visando à
transferência do controle da Companhia, ou tiver sido outorgada opção ou mandato
para o mesmo fim, ou (ii) existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou
parcial, fusão, transformação ou reorganização societária da Companhia, o Conselho de
Administração da Companhia não poderá deliberar a aquisição ou a alienação de ações
de própria emissão da Companhia enquanto a respectiva operação não for tornada
pública por meio da divulgação de Ato ou Fato Relevante.
4.

Exceções à Vedação à Negociação

4.1.
As proibições à negociação, previstas acima, não se aplicam, sendo permitida a
negociação de Valores Mobiliários pelas Partes Vinculadas, nos seguintes casos:
(i)
para aquisição ou recebimento de ações que se encontrem em
tesouraria, por meio de negociação privada, em razão do exercício de opção de
compra ações realizado de acordo com plano de outorga de opção de compra de
ações aprovado em assembleia geral da Companhia;
(ii)
tratando-se de Administradores, empregados ou prestadores de serviço,
para aquisição ou recebimento de ações outorgadas como parte de
remuneração e/ou incentivo previamente aprovados em assembleia geral;
5.

Deveres das Pessoas Vinculadas

5.1.
Sem prejuízo dos demais deveres e responsabilidades previstos na legislação e
regulamentação aplicáveis, bem como nesta Política de Negociação, são obrigações das
Pessoas Vinculadas:
(i)
não utilizar Informação Privilegiada com a finalidade de auferir vantagem,
para si ou para outrem;
(ii)
tratando-se de Administradores, Conselheiros Fiscais e membros de
Órgãos com Funções Técnicas ou Consultivas, fornecer, nos prazos e termos
aplicáveis, as informações exigidas nos termos do artigo 11 da Instrução CVM nº
358, incluindo a comunicação sobre a titularidade e negociação de Valores
Mobiliários, com relação a si e suas Pessoas Ligadas, quando for o caso;
(iii)
tratando-se de Acionistas Controladores, fornecer, nos prazos e termos
aplicáveis, as informações exigidas nos termos do artigo 12 da Instrução CVM
nº 358, incluindo sobre a realização de negociação relevante; e
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(iv)
comunicar imediatamente ao Diretor de Relações com Investidores
quaisquer violações a esta Política de Negociação de que tenham conhecimento.
(v)
comunicar mensalmente a área de Relações com Investidores através do
e-mail ri.kepler@kepler.com.br, sobre qualquer operação de compra ou venda
de ações KEPL3.
6.

Atribuições do Diretor de Relações com Investidores

6.1.
Sem prejuízo dos demais deveres e responsabilidades previstos na legislação e
regulamentação aplicáveis, bem como nesta Política de Negociação, são atribuições do
Diretor de Relações com Investidores:
(i)
encaminhar ao Conselho de Administração, no mínimo anualmente, o
resultado do monitoramento desta Política;
(ii)
transmitir à CVM e às Bolsas de Valores as informações fornecidas pelas
Pessoas Vinculadas, conforme aplicável, nos termos dos itens (ii) e (iii) da
Cláusula 5.1;
(iii)
comunicar à CVM e às Bolsas de Valores, conforme aplicável, as
informações exigidas nos termos do artigo 11, § 5º, da Instrução CVM n.º 358,
incluindo com relação à titularidade e negociação com Valores Mobiliários da
Companhia, suas Controladas e Coligadas; e
(iv)
administrar a presente Política de Negociação e esclarecer dúvidas
relacionadas à aplicação e à interpretação desta Política de Negociação.
(v)
encaminhar mensalmente um e-mail questionando se as pessoas
vinculadas fizeram operação de compra ou venda de ações KEPL3 no período e,
em caso positivo, as informações necessárias.
(vi)
encaminhar e-mail às pessoas vinculadas toda vez que houver período de
vedação de negociação.
7.

Infrações

7.1.
As Pessoas Vinculadas responsáveis pelo descumprimento de qualquer
disposição constante desta Política de Negociação se obrigam a ressarcir a Companhia
e/ou outras Pessoas Vinculadas, integralmente e sem limitação, de todos os prejuízos
que a Companhia e/ou outras Pessoas Vinculadas venham a incorrer e que sejam
decorrentes, direta ou indiretamente, de tal descumprimento, sem prejuízo da sujeição
às medidas e penalidades previstas na legislação e regulamentação aplicáveis.
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8.

Disposições Gerais

8.1.
A presente Política de Negociação será regida em todos os seus termos, bem
como nos casos omissos, pela ICVM 358/02 e demais normas e regulamentação
aplicável.
8.2. A presente Política de Negociação entra em vigor na data de sua aprovação pelo
Conselho de Administração da Companhia e será divulgada na forma prevista na
legislação e regulamentação aplicáveis, permanecendo em vigor por prazo
indeterminado, até que haja deliberação em sentido contrário.
8.3. No caso de conflito entre as disposições desta Política de Negociação e do
Estatuto da Companhia, prevalecerá o disposto no Estatuto e, em caso de conflito entre
as disposições desta Política de Negociação e da legislação vigente, prevalecerá o
disposto na legislação vigente.
8.4. Caso qualquer disposição desta Política de Negociação venha a ser considerada
inválida, ilegal ou ineficaz, essa disposição será limitada, na medida do possível, para
que a validade, legalidade e eficácia das disposições remanescentes desta Política de
Negociação não sejam afetadas ou prejudicadas.

Aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Kepler Weber S/A, realizada
em 26 de maio de 2021.

Mesa:

Marcelo Guimarães Lopo Lima
Presidente

Karine Olczevski
Secretária
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