São Paulo, 08 de dezembro de 2021.

À
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores
Sra. Ana Lucia da Costa
C/C
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários
Ref.: Recompra de Ações
Ofício 1640/2021-SLS
Prezados Senhores,
A Kepler Weber S/A (“Companhia”, B3: KEPL3), em atenção ao Ofício 1640/2021-SLS (“Ofício”) recebido em
07/12/2021, por meio do qual esta Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores
Mobiliários de Renda Variável solicita informações, sobre a data de término do Programa de Recompra de
ações KEPL3, no entanto a Companhia vem, tempestivamente, prestar os esclarecimentos solicitados.
Para melhor compreensão da consulta formulada e dos esclarecimentos prestados pela Companhia,
transcrevem-se os itens objeto do questionamento do Ofício:
07 de dezembro de 2021
1640/2021-SLS
Kepler Weber S.A.
At. Sr. Paulo Geraldo Polezi
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Recompra de Ações
Prezado Senhor,
Considerando as deliberações da reunião do Conselho de Administração realizada em 06/12/2021, solicitamos
informar, até 08/12/2021, a data de término do Programa de Recompra de ações.
Em resposta à solicitação de esclarecimentos descritos no Ofício, a Companhia informa que:
De acordo com as deliberações da reunião do Conselho de Administração realizada em 06/12/2021 consta na
Ata RCA item “iii) o prazo máximo para a aquisição das ações é de 18 (dezoito) meses corridos a contar desta
aprovação pelo Conselho de Administração”, salientamos que a data de término do Programa de Recompra
de ações será dia 06/06/2023.

A Companhia reafirma seu compromisso com as melhores práticas quanto à divulgação de informações
relevantes acerca de seus negócios, na forma da Instrução CVM nº 358/02, do Regulamento do Novo Mercado
e da sua Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante.
Colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas e esclarecer o que se fizer necessário.
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a área de Relações com Investidores: (11) 4873-0302 ou
ri.kepler@kepler.com.br.

KEPLER WEBER S/A
Paulo Polezi
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

