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NIRE nº 43300004279

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
DATA/HORA: 29 de abril de 2010, às 10 horas e 10h30min, respectivamente. LOCAL: Sede da
Kepler Weber S/A, na Rua Dom Pedro II, 1351, conjunto 401, Porto Alegre, RS.
CONVOCAÇÕES: Publicadas no Jornal Folha de S. Paulo, caderno nacional, Jornal do Comércio
e Jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, edições dos dias 13, 20 e 23 de abril de
2010. Os demais documentos necessários ao exame das matérias constantes da Ordem do Dia
foram publicados no dia 18.03.2010, foram postos à disposição dos senhores Acionistas na sede
da Companhia, e também: a) no site da Companhia (www.kepler.com.br); b) no site da
Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e c) no site da Bolsa de Valores de
São Paulo – BOVESPA (www.bovespa.com.br); foram também encaminhados à Bolsa de
Valores de São Paulo – BOVESPA, em atendimento ao disposto no artigo 124, §6º, da Lei nº
6.404/76.
Ordem do Dia:
Em Assembleia Geral Ordinária:
1) Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração,
Parecer dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e destinação do
resultado, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2009;
2) Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e
fixar remuneração;
3) Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a
próxima Assembleia Geral Ordinária.
Em Assembleia Geral Extraordinária:
1) Alteração da redação do artigo quinto do Estatuto Social, ratificando as
deliberações do Conselho de Administração que, de acordo com o Estatuto
Social, homologou a conversão de ações preferenciais de classe “A” e ações
preferenciais de classe “B” em ações ordinárias, e o aumento do capital social
pelo exercício dos bônus de subscrição.
PRESENÇAS: presentes acionistas representando mais de um quarto das ações ordinárias de
emissão da Companhia, conforme assinaturas na Lista do Livro de Presenças de Acionistas,
observado o disposto no artigo 125 da Lei 6404/76, foi instalada a Assembleia Geral Ordinária.
Por ausência do quorum do artigo 135 da Lei 6404/76, não foi instalada a Assembleia Geral
Extraordinária e a Companhia promoverá a publicação da segunda convocação.
Abrindo os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Armando Galhardo Nunes
Guerra Junior, agradeceu as presenças. Encaminhou a eleição da Mesa, vindo eleitos por
unanimidade para Presidente o Sr. Armando Galhardo Nunes Guerra Junior e para Secretário o Sr.

Ricardo Valmor M. Boettcher. Em seguida propôs e foi aprovado pela unanimidade dos acionistas
presentes, a adoção de registro da ata na forma de sumário, facultado o direito de apresentação
de manifestações de votos e protestos que serão recebidos pela mesa e ficarão arquivados na sede
da Companhia.
DEBATES EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: O Sr. Presidente encaminhou para
apreciação os itens da Ordem do Dia: 1) o primeiro item, para apreciação das Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2009, publicadas no Jornal Diário Oficial do
Estado do Rio Grande do Sul, Jornal do Comércio e Jornal Folha de S. Paulo, todos edição do dia
18.03.2010. O Presidente identificou a presença dos Srs. Wladimir Omiechuk e Cristiano Jardim
Seguecio, representando a KPMG Auditores Independentes, do Sr. Marcus Moreira de Almeida,
Conselheiro Fiscal, dos Conselheiros de Administração presentes e da Diretoria da Companhia,
que estão à disposição dos acionistas. Dispensada a leitura dos documentos, dispensou o uso da
palavra o Conselheiro Fiscal; 2) o segundo item relativo à eleição do Conselho Fiscal, tiveram
indicados os nomes dos titulares e suplentes. Foram também cumpridas as disposições do art.
162 da Lei 6404/76, reconhecidos os candidatos como cumpridores dos requisitos legais, e
proposta a remuneração; 3) o terceiro item, foi encaminhada a proposição da verba global de
remuneração da Administração até a próxima AGO. Debatida cada matéria, foi colocada em
votação, colhendo-se as deliberações.
DELIBERAÇÕES em Assembleia Geral Ordinária: Os acionistas presentes, por
unanimidade, decidiram:
APROVAR as Demonstrações Financeiras, o Parecer do Conselho Fiscal e o Relatório da
Administração relativos ao exercício encerrado em 31.12.2009, prejudicada a deliberação pela
destinação do resultado, tendo em vista a apuração de prejuízo;
ELEGER para compor o Conselho Fiscal, os seguintes membros, com mandato até a próxima
Assembleia Geral Ordinária. Em votação em separado, pelos acionistas minoritários titulares de
ações ordinárias, indicados e eleitos: Titular: Jercineide Pires de Castro, brasileira, solteira,
graduada em Engenharia Civil, CPF 851.514.166-34, RG M-5.866.658, emitido pela SSP/MG,
residente e domiciliada em Belo Horizonte, MG; Suplente: Leopoldo Henrique Krieger
Schneider, brasileiro, casado, graduado em Contabilidade, CPF 004.710.620-49, RG
2011920622, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, e pelos demais acionistas titulares
de ações ordinárias, indicados e eleitos: Titular Ricardo Tavares Fernandes, brasileiro, separado,
graduado em Ciências Contábeis, CPF 690.654.387-34, RG 053726766, emitida em 25/07/1979
pelo I.F.P. /RJ, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ; e seu respectivo Suplente
Alvorino Osvaldt, brasileiro, casado, graduado em Administração de Empresas e em Ciências
Jurídicas e Sociais, CPF 134.158.320-15, RG 6006729571, emitida em 07/12/1987 pela SSP/RS,
residente e domiciliado em Camaquã, RS; Titular: Marcus Moreira de Almeida, brasileiro, casado,
graduado em Administração de Empresas, CPF 873.038.687-04, RG 06528882-1, emitido pelo
I.F.P./RJ, residente e domiciliado em Niterói, RJ; e seu respectivo Suplente Ilenor Elemar Zingler,
brasileiro, casado, graduado em Letras, CPF 265.768.210-34, RG 8010707266, emitido pela
SSP/RS, residente e domiciliado em Brasília, DF.
Os conselheiros eleitos tomarão posse por termo no prazo e na forma da Lei. Pela unanimidade
dos presentes, foi manifestado o agradecimento aos Conselheiros que encerram o mandato.
APROVAR a remuneração mensal de dez por cento do que em média for atribuído a cada
diretor, não computados benefícios e qualquer outra remuneração vinculada a desempenho,
individual e igual para todos os Titulares, e a eles paga mensalmente, a partir da posse, cumprindo o
artigo 162 da Lei 6404/76;

APROVAR a verba global de remuneração da Administração, no valor de quatro milhões,
quatrocentos e vinte e três mil reais para o período até a próxima Assembleia Geral Ordinária, que
será distribuída na forma do Estatuto Social;
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente que após lida e achada conforme, vai assinada
pelos acionistas presentes, encerrando-se os trabalhos. Porto Alegre, 29 de abril de 2010.
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