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Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
COMPANHIA ANUNCIA NEGOCIAÇÃO PARA COMPRA DE 50% MAIS UMA QUOTA DA
PROCER, IMPORTANTE PLAYER DE TECNOLOGIA PARA ARMAZENAGEM DE GRÃOS
São Paulo, 29 de junho de 2022 - A Kepler Weber S/A (B3: KEPL3), empresa controladora do Grupo
Kepler Weber, líder em equipamentos para armazenagem e soluções em pós-colheita de grãos na
América Latina, nos termos do art. 157, §1º, “e”, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das
S.A.”), e da Resolução CVM nº 44/21, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que o
Conselho de Administração da Companhia aprovou, em reunião realizada no dia 28 de junho de 2022,
a assinatura do Memorando de Entendimentos (“MOU”) preliminar visando à aquisição de 50% mais
uma quota da Procer Automação Ltda (“Procer”), principal player do Brasil com foco específico em
tecnologias para desenvolver equipamentos que permitem a automação de silos.
Fundada em Criciúma, Santa Catarina, em 2011, a empresa é pioneira em utilizar sensores digitais no
gerenciamento de armazenagem de grãos e oferece equipamentos que permitem a automação de
silos. Com uma equipe de 150 colaboradores, a empresa atende todo o mercado nacional e diversos
países na América do Sul. Em 2021 a Receita Líquida da Procer foi de R$ 31,5 milhões.
Pelo Memorando de Entendimentos (“MOU”), os atuais sócios da Procer permanecerão na sociedade.
Com a aquisição da PROCER a Companhia vai aumentar seu portifólio com produtos complementares
à plataforma SYNC, com automação que permite monitorar e operar as unidades, fazendo o controle
tecnológico de temperatura e umidade do grão no processo de beneficiamento e armazenagem, com
isso passa a acelerar a digitalização do pós-colheita para toda a cadeia produtiva, desde o agricultor
até terminais portuários, permitindo maior eficiência aos agricultores por meio da tecnologia 4.0.
A conclusão da operação, com a consequente transferência das quotas estão sujeitas ao cumprimento
de condições suspensivas usuais em operações dessa natureza, dentre elas a conclusão de
diligências, obtenção das autorizações aplicáveis e negociação e assinatura de documentos
definitivos.
A Kepler manterá o mercado informado dos andamentos desta aquisição, 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
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Publicly-held Company
MATERIAL FACT
THE COMPANY ANNOUNCES NEGOTIATION FOR THE ACQUISITION OF 50% PLUS A SHARE
OF PROCER, AN IMPORTANT PLAYER IN GRAIN STORAGE TECHNOLOGY
São Paulo, June 29, 2022 - Kepler Weber S/A (B3: KEPL3), the parent company of the Kepler Weber
Group, a leader in storage equipment and post-harvest grain solutions in Latin America, pursuant to
art. 157, §1, “e”, of Law 6,404, of December 15, 1976 (“Corporate Law”), and of CVM Resolution No.
44/21, informs its shareholders and the market in general that the Board of Directors of the Company
approved, at a meeting held on June 28, 2022, the execution of the preliminary Memorandum of
Understanding (“MOU”) aiming at the acquisition of 50% plus a share of Procer Automação Ltda
(“Procer”), the main player in Brazil with a specific focus on technologies to develop equipment that
allows the automation of silos.
Founded in Criciúma, Santa Catarina, in 2011, the company is a pioneer in using digital sensors in grain
storage management and offers equipment that allows the automation of silos. With a team of 150
employees, the company serves the entire national market and several countries in South America. In
2021, Procer's Net Revenue was R$31.5 million.
By the Memorandum of Understanding (“MOU”), the current partners of Procer will remain in the
partnership. With the acquisition of PROCER, the Company will increase its portfolio with products
complementary to the SYNC platform, with automation that allows monitoring and operating units,
making the technological control of temperature and humidity of the grain in the processing and storage
process, thus accelerating post-harvest digitization for the entire production chain, from the farmer to
port terminals, allowing greater efficiency for farmers through 4.0 technology.
The conclusion of the transaction, with the consequent transfer of the quotas, is subject to the fulfillment
of conditions precedent usual in transactions of this nature, among them the conclusion of diligence,
obtaining of the applicable authorizations, and negotiation and signature of definitive documents.
Kepler will keep the market informed of the progress of this acquisition, in case of doubt, please contact
the Investor Relations area: (11) 4873-0302 or ri.kepler@kepler.com.br.
KEPLER WEBER S/A
Paulo Polezi
Chief Financial and Investor Relations Officer
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