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CARTA DE AP RESENTAÇÃO DO RELATÓ RIO

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021.

Aos
Senhores Titulares do Bônus de Subscrição

À
KEPLER WEBER S.A.
Rua do Rócio, nº 84, 3º andar – Vila Olímpia
04.552-000 – São Paulo – SP
At.: Sr. Piero Abbondi
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

Na qualidade de agente fiduciário da 1ª Emissão Privada de Debêntures da KEPLER WEBER S.A.,
apresentamos o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo ao disposto na Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, na Resolução CVM nº 17, de 9 de fevereiro de 2021, e na Escritura
Particular da Primeira Emissão Privada de Debêntures Simples da Espécie Quirografária da Kepler
Weber S.A. Conjugadas com Bônus de Subscrição, com Garantia Adicional Fidejussória.

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações públicas e/ou
fornecidas pela Emissora bem como nos controles internos deste Agente Fiduciário.

Informamos, também, que este relatório se encontra à disposição na sede da Emissora e do Agente
Fiduciário.

Atenciosamente,

GDC Partners Serviços Fiduciários DTVM LTDA.
Avenida Ayrton Senna, nº 3.000, Parte 3, Bloco Itanhangá, Sala 3.105, Barra da Tijuca
22.775-003 – Rio de Janeiro – RJ
Tel: (21) 2490-4305 / Fax: (21) 3269-2077
Ouvidoria: 0800-022-3062
E-mail: gdc@gdcdtvm.com.br
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1. CARACTERÍSTICAS DA EMISSORA
Denominação
Comercial:

Kepler Weber S.A.

Endereço da Sede:

Rua do Rócio, nº 84, 3º andar – Vila Olímpia.
04.552-000 – São Paulo – SP

Telefone/Fax:

(11) 4873-0302

D.R.I.:

Piero Abbondi

CNPJ/MF nº:

91.983.056/0001-69

Situação:

Operacional.

Auditor Independente: KPMG Auditores Independentes.

Atividade Principal:

Holdings de Instituições não-financeiras.

2. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

Título:

Debêntures e bônus de subscrição.

Registro CVM nº:

Dispensado.

Situação da
Emissão:

Encerrada.

Banco Mandatário/
Escriturador:

Banco Itaú S.A.

Valor da Emissão:

O valor da Emissão, na Data de Emissão, é de R$ 139.999.960,80 (cento e trinta e
nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta reais e oitenta
centavos).
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Valor Nominal
Unitário:

As Debêntures tiveram o valor nominal unitário de R$ 908,10 (novecentos e oito reais
e dez centavos), na Data de Emissão.

Número de Séries:

A Emissão foi realizada em uma única série.

Quantidade de
Debêntures e
Quantidade de
Bônus de
Subscrição:

A Emissora emitiu 154.168 (cento e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e oito)
Debêntures e 154.168 (cento e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e oito) bônus
de subscrição.

Forma:

As Debêntures são da forma nominativa e escritural.

Espécie:

As Debêntures são simples da espécie quirografária, com garantia fidejussória por
fiança bancária.

Data de Emissão:

Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures é o dia 05 de outubro
de 2007 e do bônus de subscrição é o dia 28 de setembro de 2007.

Prazo de
Vencimento:

As Debêntures foram resgatadas antecipadamente em 17 de novembro de 2014. Os
bônus de subscrição vencem em 15 de outubro de 2020

Remuneração Juros
Remuneratórios:

A partir da Data de Emissão, as Debêntures serão remuneradas segundo a variação
da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, divulgada pelo Banco Central do Brasil,
acrescida de um spread de 3,8% (três inteiros e oito décimos por cento) ao ano,
observada a seguinte sistemática:
(a) Quando a TJLP for superior a 6% (seis por cento) ao ano:
(i) O montante correspondente à parcela da TJLP que vier a exceder 6% (seis
por cento) ao ano será capitalizado, dia a dia, a partir da Data de Emissão
até a Data de Vencimento das Debêntures ou até a data de liquidação das
Debêntures, observado o disposto no item 23 da Cláusula Terceira da
Escritura de Emissão, e apurado mediante a incidência do seguinte termo
de capitalização sobre o saldo devedor, aí considerados todos os eventos
financeiros ocorridos no período;
(ii) O spread de 3,8% (três inteiros e oito décimos por cento) ao ano acima da
TJLP (spread), referido no caput desse item, acrescido da parcela não
capitalizada da TJLP de 6% (seis por cento) ao ano, incidirá sobre o saldo
devedor, nele compreendida a parcela capitalizada nos termos do item (a)
(i) acima, nas datas de exigibilidade dos juros, e considerado, para o cálculo
diário de juros, o número de dias decorridos entre a data de cada evento
financeiro e as datas de exigibilidade citadas.
(b) Quando a TJLP for igual ou inferior a 6% (seis por cento) ao ano:
(i) O spread de 3,8% (três inteiros e oito décimos por cento) ao ano acima da
TJLP (spread), referido no caput desse item, acrescido da própria TJLP,
incidirá sobre o saldo devedor nas datas de exigibilidade dos juros, sendo
considerado, para o cálculo diário de juros, o número de dias decorridos
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entre a data de cada evento financeiro e as datas de exigibilidade acima
citadas.

Pagamento da
Remuneração:

O Montante Capitalizado referido no item 13.1 (a) (i) da Escritura de Emissão será
exigível na Data de Vencimento das Debêntures ou na data de liquidação das
Debêntures.
Os juros remuneratórios apurados nos termos do item 13.1 (a) (ii) ou 13.2 (b) (i) da
Escritura de Emissão, serão exigíveis mensalmente, no dia 15 de cada mês, durante
todo o prazo das Debêntures e juntamente com as parcelas de amortização
programada, com o vencimento antecipado, com o vencimento final ou liquidação
das Debêntures, Amortização Acelerada, Amortização Antecipada Facultativa e com
o exercício dos Bônus de Subscrição, observado o disposto no item 23 da Escritura
de Emissão, exceto (i) nos 12 (doze) primeiros meses contados da Data de Emissão,
período no qual serão integralmente capitalizados, (ii) no período entre o primeiro
aniversário e o terceiro aniversário da Emissão em que o pagamento será trimestral.
Entendendo-se por aniversário todo dia 15 do mês de Outubro após 2008, inclusive.
O primeiro vencimento de juros ocorrerá, portanto, em 15 de Janeiro de 2009 e será
trimestral até o vencimento em 15 de Outubro de 2010, totalizando 8 (oito) parcelas
trimestrais; o vencimento dos juros será mensal a partir de então, sendo o primeiro
vencimentos mensal em 15 de novembro 2010 e o último em 15 de outubro de 2020,
totalizando 120 (cento e vinte) parcelas mensais.
O Montante Capitalizado, acrescido dos juros remuneratórios capitalizados nos
termos do item 13.1 (d) da Escritura de Emissão, será agregado ao Valor Nominal
Unitário não amortizado para o cálculo do pagamento das amortizações programadas,
Amortização Acelerada e Amortização Antecipada Facultativa, e para o cálculo do
direto de Exercício dos Bônus de Subscrição.
A Emissora pagará pro rata temporis os juros devidos até o dia do efetivo pagamento,
nas seguintes hipóteses: nos eventuais exercícios dos Bônus de Subscrição (quando a
integralização das ações emitidas em razão do exercício dos Bônus de subscrição seja
efetuada com a dação em pagamento de Debêntures), amortizações programadas,
Amortização Acelerada, Amortização Antecipada Facultativa, vencimento
antecipado e vencimento final ou liquidação das Debêntures.
O spread de 3,8% (três inteiros e oito décimos por cento) ao ano, acima da Taxa de
Juros de Longo Prazo – TJLP incidirá a partir da Data de Emissão e será computado
na base de 360 (trezentos e sessenta) dias, calculado sobre o Valor Nominal Unitário
atualizado das Debêntures.

Repactuação:

As Debêntures não são objeto de repactuação programada.

Bônus de
Subscrição:

Foi atribuído, com vantagem adicional aos subscritores de cada Debênture, 1 (um)
bônus de subscrição de emissão da Emissora, que dará o direito ao titular de
subscrever ações da Emissora nas condições constantes da Cláusula Quarta da
Escritura de Emissão com as seguintes características:
(i)
Quantidade de bônus de subscrição emitidos: 1 (um) bônus de subscrição para
cada Debênture emitida, totalizando a emissão de 154.168 Bônus de
Subscrição;
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(ii)

Valor da emissão: sem valor, uma vez que serão atribuídos como vantagem
adicional aos subscritores das Debêntures;
(iii) Série: os bônus foram emitidos em única série;
(iv) Quantidade de ações a serem subscritas por bônus: cada bônus de subscrição
conferirá a seu titular, o direito de subscrever ações ordinárias à razão do valor
Nominal Unitário acrescido do Montante Capitalizado das Debêntures,
incluídas a capitalização do primeiro aniversário e as amortizações
programadas a partir do terceiro aniversário, dividido pelo Preço do Exercício
Atualizado;
(v) Vencimento do Bônus: será válido no período entre 5 de outubro de 2007 e 15
de outubro de 2020;
(vi) Forma: os bônus têm a forma escritural;
(vii) Preço de exercício do bônus de subscrição: é de R$ 0,3027 (três mil e vinte e
sete décimos de milésimos de real) por ação, atualizado pela mesma forma de
atualização do saldo devedor das Debêntures.
Prazo de Carência
das Debêntures:

O período de carência para o pagamento de qualquer valor a título de principal das
Debêntures é de 36 (trinta e seis) meses contados da Data de Emissão.

Amortização
Programada das
Debêntures:

As Debêntures serão amortizadas em 120 (cento e vinte) parcelas mensais e
sucessivas, vencendo a primeira no dia 15 de novembro de 2010. Cada uma das
parcelas mensais terá o Valor Nominal Unitário não amortizado, acrescido do
Montante Capitalizado e bem como dos juros remuneratórios capitalizados nos doze
primeiros meses, dividido pelo número de prestações de amortização ainda não
vencidas.

Amortização
Antecipada
Facultativa:

A Emissora terá o direito de realizar a amortização antecipada das Debêntures, na
data de amortização programada de qualquer parcela das Debêntures, a seu livre e
exclusivo critério, mediante o pagamento em parcela única da totalidade ou parte do
saldo ainda em aberto dos valores devidos pela Emissora aos Debenturistas, em razão
da Emissão.
Caso a Emissora decida realizar a Amortização Antecipada Facultativa, a Emissora
deverá encaminhar a notificação ao Agente Fiduciário no prazo de antecedência
mínima de 10 (dez) dias antes da data de amortização de qualquer parcela das
Debêntures, informando que, na data da próxima parcela de amortização, irá realizar
a amortização da totalidade ou de parte do saldo devido em razão da Emissão. No
caso de Amortização Antecipada Facultativa, os recursos referentes à Amortização
Antecipada serão utilizados para antecipar a Data de Vencimento das Debêntures
quitando as últimas parcelas a vencer, iniciando-se com o pagamento da parcela
vincenda na Data de Vencimento das Debêntures e as imediatamente anteriores a
essa. A cada Amortização Antecipada, a Data de Vencimento das Debêntures será
alterada.

Amortização
Acelerada:

Em qualquer data de pagamento de qualquer parcela de amortização das Debêntures,
caso a relação Dívida Líquida dividida pelo EBITDA dos últimos 12 (doze) meses
seja menor do que 1,5 (um inteiro e cinco décimos) durante 2 (dois) exercícios fiscais
consecutivos, conforme evidenciado pelas demonstrações financeiras auditadas da
Emissora, a Emissora deverá antecipar, em uma única parcela, um montante
equivalente a 12 (doze) parcelas de amortização das Debêntures, sendo certo que este
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pagamento reduzirá o saldo devedor total das Debêntures, mas não afetará a Data do
Vencimento das Debêntures ou a obrigação de pagamento de qualquer uma das 120
(cento e vinte) parcelas de amortização das Debêntures.

Vencimento
Antecipado:

Conforme disposto na cláusula 27 da Escritura de Emissão.

3. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS CAPTADOS
Os recursos decorrentes da Emissão foram utilizados para pagamento das dívidas assumidas com credores
financeiros e Fiadores da Emissão, primeiramente para pagamento de obrigações perante os credores, os quais
são fiadores da totalidade da presente Emissão, conforme informado pela Emissora.

4. GARANTIA – FATOS RELEVANTES OCORRIDOS, SUA SUFICIÊNCIA E
EXEQUIBILIDADE
As Debêntures são simples da espécie quirografária, com garantia fidejussória por fiança bancária. A carta de
fiança emitida em favor da comunhão de Debenturistas, nas quais os fiadores, de forma não solidária,
obrigaram-se como fiadores e principais pagadores pelo pagamento integral das obrigações pecuniárias
relacionadas às Debêntures, na proporção indicada abaixo, e renunciaram aos benefícios de ordem, direitos e
faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 366, 827 e 838 do Código Civil Brasileiro:
Fiador

% do Saldo Devedor Garantido

Banco do Brasil S.A.

40,26%

Banco Bradesco S.A.

33,81%

Banco Votorantim S.A.

15,57%

HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo

4,47%

Banco Safra S.A.

5,89%

Em caso de cancelamento da Emissão, a fiança que garante a presente Emissão continuará válida e eficaz até
que todos os valores sejam restituídos aos subscritores, e nesse caso, os fiadores serão co-responsáveis,
juntamente com a Emissora, pela restituição aos Debenturistas, respeitadas as proporções indicadas acima.
Garantia constituída e validada para que produza todos os seus efeitos legais, inclusive contra terceiros e a
própria Companhia. Em nosso entendimento, a garantia é inexequível devido ter perdido sua validade após o
resgate antecipadamente das debêntures em 17 de novembro de 2014.

5. BENS E VALORES ENTREGUES PARA ADMINISTRAÇÃO
Não foram entregues bens e valores à sua administração.

6. FUNDO DE AMORTIZAÇÃO OU OUTROS TIPOS DE FUNDOS
Não há constituição e aplicações de fundo de amortização ou de outro tipo de fundo.
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7. QUANTIDADE EMITIDA, EM CIRCULAÇÃO E CANCELADA
Em 15/10/2020
Quantidade emitida:
Quantidade em circulação:
Exercidos:
Saldo cancelado no período:
Total em Tesouraria:
Total Cancelado:

Quantidade Bônus Subscrição
154.168
772
153.396
-

(*) última data disponível devido ao vencimento dos bônus em 15/10/2020.

8. RESGATE, AMORTIZAÇÃO, CONVERSÃO, REPACTUAÇÃO E PAGAMENTO
DE JUROS EM 2020.
Os Bônus de Subscrição referentes à 1ª Emissão de Debêntures venceram em 15 de outubro de 2020.

9. RESGATE, AMORTIZAÇÃO, CONVERSÃO, REPACTUAÇÃO E PAGAMENTO
DE JUROS PROGRAMADOS PARA 2021
Não há eventos de pagamento programados para o exercício de 2021, em razão do resgate das debêntures e
vencimento dos bônus.

10. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS
A Emissora não divulgou eventos legais e societários com efeitos relevantes aos titulares dos bônus de
subscrição, referentes ao exercício de 2020.
As cópias com inteiro teor das atas que não se referem a presente Emissão ou as alterações estatutárias se
encontram e à disposição no Agente Fiduciário e no website da Comissão de Valores Mobiliários
(http://www.cvm.gov.br).

11. ASSEMBLEIA DE DEBENTURISTAS
No exercício de 2020 não foi realizada Assembleia Geral de Debenturistas referente à presente Emissão.

12. INSTRUMENTO DE ADITAMENTO
No exercício de 2020 não houve Aditamento à Escritura de Emissão referente à 1ª Emissão.

13. VENCIMENTO ANTECIPADO
A referida emissão de debêntures foi resgatada antecipadamente em 17 de novembro de 2014, e os bônus
venceram em 15 de outubro de 2020. Não houve vencimento antecipado.
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14. INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E EVENTUAIS
A Emissora cumpriu com a sua obrigação de prestação de informações periódicas, e o Agente Fiduciário não
tem conhecimento de eventual inconsistência ou omissão contidas nas informações divulgadas pela Emissora.

15. CUMPRIMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO EMISSOR
A Emissora cumpriu com as suas outras obrigações assumidas na Escritura de Emissão das debêntures.

16. EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES EM QUE TENHA ATUADO NO MESMO
EXERCÍCIO
O Agente Fiduciário informa que não atuou como agente fiduciário no exercício de 2020 em outras emissões,
feitas pela própria companhia emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do
mesmo grupo da Emissora.

17. DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO
O Agente Fiduciário declara que se encontrou plenamente apto no exercício da função de Agente Fiduciário
desta emissão de debêntures da Emissora, na forma do disposto no artigo 68, § 1º, alínea “b” da Lei nº
6.404/1976, bem como que não existe situação de conflito de interesses que impeça o mesmo a continuar a
exercer a função, na forma do disposto no artigo 15, inciso XII, da Resolução CVM nº 17, de 09 de fevereiro
de 2021.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021.

GDC Partners Serviços Fiduciários DTVM LTDA.
Avenida Ayrton Senna, nº 3.000, Parte 3, Bloco Itanhangá, Sala 3.105, Barra da Tijuca
22.775-003 – Rio de Janeiro – RJ
Tel: (21) 2490-4305 / Fax: (21) 3269-2077
Ouvidoria: 0800-022-3062
E-mail: gdc@gdcdtvm.com.br
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