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FATO RELEVANTE
REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
A KEPLER WEBER S/A (B3: KEPL3) (“Kepler Weber” ou “Companhia”), em atendimento a Instrução
CVM nº. 358, de 3 de janeiro de 2002 (“Instrução CVM 358”), vem, por meio do presente Fato
Relevante, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em Assembleia Geral
Extraordinária realizada nesta data (“AGE”), foi aprovada a redução de capital social da Companhia
no montante de R$ 278.521.840,33 (duzentos e setenta e oito milhões, quinhentos e vinte e um mil,
oitocentos e quarenta reais e trinta e três centavos), correspondentes a R$ 9,17670763 (nove reais,
cento e setenta e seis mil, setecentos e sete centésimos de milionésimos de centavo) por ação,
passando o capital social da Companhia, após a redução, para R$ 144.694.181,68 (cento e quarenta
e quatro milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e oito
centavos), sem o cancelamento de ações, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos
acionistas no capital social da Companhia.
A redução de capital aprovada na AGE somente se tornará efetiva após o decurso do prazo para
oposição de credores de 60 (sessenta) dias contados a partir da publicação da respectiva ata,
conforme previsto no artigo 174 da Lei nº 6.404/76.
Decorrido o prazo para oposição de credores e não tendo havido manifestação em contrário que
inviabilize a operação ora proposta, a Companhia realizará nova comunicação informando: (i) o
valor por ação a ser pago aos acionistas, ajustado conforme a quantidade de ações emitidas à época,
sem correção monetária sobre o valor da redução de capital entre a data da AGE e o efetivo
pagamento aos acionistas, (ii) a data-base que será considerada para determinação dos acionistas
que terão direito ao recebimento dos valores restituídos em decorrência da redução de capital; (iii)
a data efetiva de pagamento aos acionistas; e (iv) a data de início da negociação ex-redução das
ações de emissão da Companhia.
Os acionistas não-residentes deverão informar, até a data a ser divulgada posteriormente pela
Companhia, o custo médio de aquisição das ações de emissão da Companhia, mediante comunicação
enviada à Companhia, aos cuidados do Diretor de Relações com Investidores, por meio do e-mail
ri.kepler@kepler.com.br, devendo enviar em cada caso documentação idônea que demonstre o
custo médio informado pelo respectivo acionista não-residente. Caso um acionista não-residente não
informe até o prazo que venha ser informado pela Companhia seu respectivo custo médio de
aquisição, ou, a critério da Companhia, não envie a documentação necessária para suportar o custo
médio informado, a Companhia deverá considerar que o custo de aquisição do acionista nãoresidente em questão é zero e o valor recebido a título da redução de capital será inteiramente
considerado ganho de capital, conforme autorizado pela legislação aplicável. Em qualquer caso, a
responsabilidade pelo conteúdo das informações enviadas será exclusiva do acionista não-residente
e de seu representante legal no Brasil.

Outras informações poderão ser obtidas junto à área de Relações com Investidores da Companhia,
por meio do telefone +55 (11) 4873-0302 ou do e-mail ri.kepler@kepler.com.br.
São Paulo, 05 de agosto de 2021.

KEPLER WEBER S/A
Paulo Polezi
Diretor Financeiro e de Relações
com Investidores
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MATERIAL FACT
CAPITAL STOCK REDUCTION
KEPLER WEBER S/A (B3:KEPL3) (“Kepler Weber” or “Company”), in compliance with CVM Instruction
358, of January 3, 2002 (“CVM Instruction 358”) hereby informs its shareholders and the market in
general that, the Extraordinary Shareholders’ Meeting held on this date (“ESM”) approved to reduce
the Company’s capital stock in the amount of R$278,521,840.33 (two hundred and seventy-eight
million, five hundred and twenty-one thousand, eight hundred and forty Brazilian Reais and thirtythree centavos) corresponding to R$9.17670763 (nine Brazilian Reais and one hundred and seventysix thousand, seven hundred and seven hundredths of millionths of centavos) per share, and, after
the reduction, the Company’s capital stock will be R$144,694,181.68 (one hundred and forty-four
million, six hundred and ninety-four thousand, one hundred and eighty-one Brazilian Reais and sixtyeight centavos), without canceling shares, and shareholders interest in the Company’s capital stock
remains the unchanged.
The capital stock reduction approved at the ESM shall only come into effect after the term of 60
(sixty) days as of the publication of the respective minutes for creditor to oppose to the reduction,
according to Law 6.404/76, article 174.
After said term has elapsed and if there is no manifestation from creditors that makes the
operation proposed herein not viable, the Company shall issue a new notice informing: (i) the
amount per share to be paid to shareholders, adjusted according to the number of shares held at the
time, without monetary restatement on the reduction amount from the ESM date and the effective
payment to shareholders, (ii) the reference date to be considered to determine if shareholders are
entitled to be reimbursed due to the capital reduction; (iii) date of effective payment to
shareholders; and (iv) date in which the Company’s shares will begin to trade ex-reduction.
Shareholders who do not live in Brazil (non-resident shareholders) must inform, up to a date to be
later informed by the Company, the average purchase price of the Company’s shares, in a notice to
be sent to the Company, to the Investor Relations Officer, by e-mail: ri.kepler@kepler.com.br and
shall send, on a case by case basis, proper documents that state the average purchase price informed
by the respective non-resident shareholder. If a non-resident shareholder does not inform to the
Company the average purchase price within the term determined, or, at the Company’s discretion,
does not provide the necessary documentation to support it, the Company will assume the purchase
price as zero, and the total amount received due to the capital reduction will be fully considered as
capital gain, according to the applicable legislation. At all cases, the non-resident shareholder and
his/her legal representative in Brazil are exclusive liable for the information submitted to the
Company.

For additional information, please contact the Company’s Investor Relations Department by phone
at +55 (11) 4873-0302 or by e-mail at ri.kepler@kepler.com.br
São Paulo, August 5, 2021.

KEPLER WEBER S/A
Paulo Polezi
Chief Financial and Investor
Relations Officer

