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AVISO AOS ACIONISTAS
Belo Horizonte, 17 de maio de 2018 – O Instituto Hermes Pardini S.A. (B3: PARD3) (“Companhia”) informa a
seus acionistas que o pagamento dos dividendos aprovados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Companhia, realizada no dia 24 de abril de 2018 (“Dividendos” e “AGOE” respectivamente), nos termos do Fato
Relevante divulgado na mesma data (“Fato Relevante Dividendos”), será realizado em 30 de maio de 2018.
Adicionalmente, a Companhia informa que retificará o valor dos Dividendos a ser pago a cada ação, o qual
passará a ser equivalente a R$0,032469470979 por ação, e não conforme constou no Fato Relevante Dividendos,
sem qualquer alteração no valor total dos Dividendos aprovado na AGOE. O aumento do valor dos
dividendos por ação se faz necessário em razão da variação na quantidade de ações de emissão da própria
Companhia mantidas em tesouraria no âmbito do seu Plano de Recompra de Ações, atualmente em vigor.
No mesmo sentido, a Companhia informa a seus Acionistas, em linha com o Fato Relevante e o Aviso aos
Acionistas divulgados em 07 de maio de 2018 (“Fato Relevante JCP” e “Aviso aos Acionistas JCP”
respectivamente), que o pagamento dos juros sobre o capital próprio aprovado pelo Conselho de Administração
da Companhia naquela data (“JCP” e “RCA” respectivamente), será realizado no dia 30 de maio de 2018.
A Companhia esclarece que retificará o valor bruto dos JCP a ser pago por ação, sem qualquer alteração no
valor total dos JCP aprovado na RCA, que passará a ser equivalente a R$0,07133269464 por ação, e não mais
conforme divulgado anteriormente no Fato Relevante JCP e no Aviso aos Acionistas JCP. A retificação do valor,
acrescendo o valor dos JCP por ação, também é decorrente da variação na quantidade de ações de emissão da
própria Companhia mantidas em tesouraria no âmbito do seu Plano de Recompra de Ações.
A Companhia reitera que em relação ao pagamento dos JCP será observada a retenção na fonte de 15% de
Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme previsto na legislação pertinente, exceto para os acionistas que
sejam comprovadamente imunes ou isentos.
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