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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
CNPJ/MF nº 19.378.769/0001-76
NIRE nº 3130009880-0

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO – CVM nº 24.090
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os acionistas do Instituto Hermes Pardini S.A. (“Companhia”) convidados a comparecer à Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia (“AGE”), a ser realizada no dia 02 de abril de 2018, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na
Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Aimorés, nº 66, 9º andar (auditório), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias
constantes da ordem do dia:
(i)

deliberar sobre a ratificação da nomeação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda, com sede na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio 62, sala 601, Bairro Centro, CEP 20.021-290, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 08.681.365/0001-30 e no CRC/RJ sob o nº 005112/O-9, para elaborar o laudo de avaliação
do patrimônio da sociedade Labfar Pesquisa e Serviços Ltda., sociedade limitada (a ser transformada em
sociedade por ações), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.780.714/0001-01, com sede na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Professor Vieira de Mendonça, n.º 770, salas 311 e 312, Bairro
Engenho Nogueira (“Adquirida” ou “Labfar”), elaborado em atendimento ao artigo 256 da lei n.º 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações” e “Laudo de Avaliação da
Adquirida”, respectivamente);

(ii)

deliberar sobre o Laudo de Avaliação da Adquirida;

(iii)

deliberar sobre a aquisição, pela Companhia, de 51,0% (cinquenta e um por cento) do capital social total e
votante da Adquirida (“Aquisição”);

INFORMAÇÕES GERAIS:
(i)

Para participar da AGE, solicita-se ao acionista que apresente: (a) comprovante expedido pela instituição
financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei
das Sociedades por Ações, (b) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações
nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente, datado
de até dois dias úteis antes da realização da AGE; e (c) na hipótese de representação do acionista, instrumento
de mandato, o qual deverá (i) ter sido outorgado em conformidade com as disposições do §1º do artigo 126
da Lei das Sociedades por Ações, (ii) apresentar firmas reconhecidas. O acionista, seu representante legal ou
o mandatário, conforme o caso, deverá comparecer à AGE munido de documentos que comprovem sua
identidade: (a) documento de identificação com foto, para as pessoas físicas; (b) cópia autenticada do último
estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação,
bem como documento de identificação com foto dos representantes legais, para as pessoas jurídicas; e (c)
cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social de seu
administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como
documento de identificação com foto dos representantes legais, para os fundos de investimento. No caso das
pessoas jurídicas estrangeiras, a documentação que comprova os poderes de representação deverá passar
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por processo de notarização e consularização1. Documentos redigidos em outras línguas, nos termos do
Decreto-Lei n.º 4.657, de 4 de setembro de 1942, conforme alterado, só serão aceitos mediante apresentação
de tradução juramentada.
(ii)

Considerando que as matérias da ordem do dia da AGE não se encontram dentre aquelas indicadas no item
“II” do parágrafo 1º do artigo 21-A da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada
(“ICVM 481/09”), a Companhia esclarece que não oferecerá, para a AGE ora convocada, mecanismo para
votação à distância.

(iii)

As informações e documentos previstos no artigos 124 e 135 da Lei das Sociedades por Ações e na ICVM
481/09, relacionados às matérias a serem deliberadas na AGE encontram-se disponíveis aos acionistas na sede
da Companhia, no website da Companhia (www.hermespardini.com.br/ri), no website da CVM
(www.cvm.gov.br) e no website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.bmfbovespa.com.br).

(iv)

Os acionistas da Companhia interessados em acessar as informações ou sanar dúvidas relativas às propostas
acima deverão contatar a área de Relações com Investidores da Companhia, por meio do telefone (31) 36294503 ou via e-mail: ri@grupopardini.com.br.
Belo Horizonte, 15 de março de 2018.

Victor Cavalcanti Pardini
Presidente do Conselho de Administração

1

Nos termos da Convenção Sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, celebrada em 5 de
outubro de 1961, e promulgada pelo Decreto Nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, fica dispensada a consularização de documentos
estrangeiros emitidos em países signatários da mencionada convenção, desde que observados todos os seus termos e condições.
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Propostas da Administração, relativas às matérias a serem deliberadas pela Assembleia Geral Extraordinária de 02 de
abril de 2018:
(i)
Deliberar sobre a ratificação da nomeação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda, com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio 62, sala 601, Bairro Centro, CEP 20.021-290, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 08.681.365/0001-30 e no CRC/RJ sob o nº 005112/O-9, para elaborar o Laudo de Avaliação da Adquirida.
Proposta da Administração
As informações solicitadas no Anexo 21 da ICVM 481/09 com relação à empresa avaliadora estão indicadas no Anexo I desta
Proposta da Administração, e cópia de sua proposta de trabalho está indicada no Anexo II desta Proposta da Administração.
A administração da Companhia propõe aos acionistas a ratificação da nomeação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.
para a elaboração do Laudo de Avaliação da Adquirida.
(ii)

Deliberar sobre o Laudo de Avaliação da Adquirida.

Proposta da Administração
A administração da Companhia propõe aos acionistas que examinem minuciosamente o Laudo de Avaliação da Adquirida
(Anexo III) e, após, aprovem-no sem ressalvas.
(iii)

Deliberar sobre Aquisição.

Nos termos do “Contrato de Compra e Venda de Ações e Outros Pactos” celebrado entre a Companhia e os sócios da
Adquirida (“Contrato de Aquisição”), a Adquirida firmou o compromisso de transformar-se em sociedade por ações e a
Companhia firmou o compromisso de adquirir a 51,0% (cinquenta e um por cento) das ações ordinárias e 51% das ações
preferenciais da Adquirida, representativas de 51,0% (cinquenta e um por cento) do capital social da Adquirida.
A consumação da Aquisição está vinculada ao cumprimento de determinadas condições precedentes previstas no Contrato
de Aquisição e que são comumente aplicáveis neste tipo de operação, incluindo a aprovação dos acionistas da Companhia,
em razão do disposto na legislação vigente.
O Labfar desenvolve atividades voltadas à realização de exames toxicológicos com alto grau de especialização, com foco nos
testes de detecção de drogas de abuso, que possibilitam a detecção em um período dilatado de tempo. Nos últimos anos,
a equipe liderada pelo Dr. Robson Augusto Souza dos Santos desenvolveu um método próprio para a realização destes testes
(“know-how”), recentemente certificado pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e
credenciado pelo DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito), o que capacita o Labfar a realizar os exames exigidos
para profissionais do segmento de transportes, nos termos do Decreto Lei 5.452, de 01 de maio de 1.943, conforme alterado
(Consolidação das Leis Trabalhistas).
Por meio da Aquisição, a Companhia (i) adquirirá, junto aos atuais sócios da Adquirida, 362.100 (trezentas e sessenta e duas
mil e cem) ações ordinárias nominativas de emissão da Adquirida, pelo montante de R$6.294.035,25 (seis milhões, duzentos
e noventa e quatro mil e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), dos quais R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais) serão destinados a uma conta garantia destinada à indenizar a Companhia por determinadas potenciais contingências
da Adquirida; e (b) subscreverá e integralizará um aumento de capital na Adquirida no valor de R$5.000.000,00 (cinco
milhões de reais), mediante subscrição e integralização de ações preferenciais que, em conjunto com as ações retro
mencionadas no item (i) supra, deverão representar 51% (cinquenta e um por cento) do capital social total e votante da
Adquirida.
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A Aquisição, se concluída, resultará na celebração de acordo de acionistas entre a Companhia e a sócia remanescente da
Adquirida, por meio do qual a Companhia deterá o direito de indicar a maioria dos membros do Conselho de Administração
da Adquirida e são regulados direitos de transferência das ações de emissão da Adquirida (tais como direito de preferência,
direito de tag along e direito de drag along) e são outorgadas, de parte a parte, opções de compra pela Companhia e venda
pela sócia remanescente à Companhia, das ações de titularidade da sócia remanescente. Maiores informações sobre o
acordo de acionistas estão descritas no Anexo IV.
Embora a Aquisição não represente um investimento relevante para a Companhia, nos termos do parágrafo único do artigo
247 da Lei das Sociedades por Ações, deverá ser aprovada pelos acionistas da Companhia, em razão do disposto no artigo
256, II, “b” da Lei das Sociedades por Ações.
Conforme melhor detalhado no Anexo V desta proposta, a Companhia informa que a deliberação a respeito da Aquisição
conferirá aos acionistas da Companhia dela dissidentes o direito de recesso, no prazo de 30 (trinta) dias contados na data
de publicação da ata de assembleia geral extraordinária que aprovar a Aquisição. Neste sentido, farão jus ao direito de
retirada os acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia na data da divulgação do Comunicado ao
Mercado que divulgou a Aquisição (15 de março de 2018), inclusive (“Data de Corte”). Os acionistas titulares de ações
ordinárias que desejarem exercer o direito de recesso serão reembolsados pelo número de ações que possuírem no
momento de exercício do direito de recesso, até no máximo o número de ações de que eram titulares na Data de Corte.
As ações de emissão da Companhia adquiridas após a Data de Corte não conferirão aos seus titulares o direito de recesso.
Nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor por ação a ser pago em virtude do exercício do direito de
recesso será calculado com base no respectivo valor de patrimônio líquido por ação.
Com base nas demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016,
as quais já foram divulgadas pela Companhia, e foram devidamente aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária de 28 de abril de 2017, o valor de patrimônio líquido por ação é de R$3,35 (três reais e trinta e cinco centavos).
Proposta da Administração
A Administração da Companhia recomenda que sejam analisadas as condições da Aquisição descritas no Anexo IV,
aprovando-as sem ressalvas.
A administração da Companhia propõe aos acionistas, caso aprovadas e/ou ratificadas as matérias expostas nos itens (i) e
(ii) acima desta Proposta da Administração, aprovarem, sem ressalvas, de forma definitiva, a Aquisição.
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM
02 DE ABRIL DE 2018
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I - INFORMAÇÕES INDICADAS NO ANEXO 21 DA ICVM 481/09 COM RELAÇÃO À EMPRESA AVALIADORA
(AQUISIÇÃO)

1.

Listar os avaliadores recomendados pela administração

A Administração da Companhia vem recomendar para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 02 de
abril de 2018, em conformidade com o Artigo 21, da ICVM 481/09, a ratificação da nomeação da seguinte empresa
de avaliação especializada a qual será responsável pela elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio
líquido das incorporadas e das adquiridas, nos termos da desta proposta:
Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do
Passeio 62, sala 601, Bairro Centro, CEP 20.021-290, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.681.365/0001-30 e no CRC/RJ
sob o nº 005112/O-9.
2.

Descrever a capacitação dos avaliadores recomendados

A Apsis é uma empresa com aproximadamente 40 (quarenta) anos de mercado, prestando serviços relacionados a
assessoria contábil e regulatória, certificação contábil, avaliação de empresas, dentre outras. A empresa é
regularmente inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, estando habilitada para o
desenvolvimento dos serviços contratados.
3.

Fornecer cópia das propostas de trabalho e remuneração dos avaliadores recomendados

Nos termos do Anexo 21 da ICVM 481/09, segue anexa a essa Proposta da Administração cópia da proposta de
trabalho e remuneração do avaliador recomendado (Anexo II).
4.
Descrever qualquer relação relevante existente nos últimos 3 (três) anos entre os avaliadores
recomendados e partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse
assunto
A Apsis atuou como empresa avaliadora do patrimônio da sociedade Ecoar Medicina Diagnóstica Ltda., sociedade
limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.842.495/0001-00, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais e do Laboratório de Análises Clinicas Humberto Abrão Ltda. sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
20.119.152/0001-15, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, elaborado em atendimento ao
artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações. A Apsis tem atuado, ainda, em outras avaliações financeiras da
Companhia, necessárias no curso normal de seus negócios.
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM
02 DE ABRIL DE 2018
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

ANEXO II - PROPOSTA DE TRABALHO DA EMPRESA AVALIADORA (AQUISIÇÃO)
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Proposta Para Prestação de
Serviços
AP-00093/18-01 –
HERMES PARDINI
Empresa: INSTITUTO
HERMES PARDINI S/A
A/C: Sr. Maurício Leite
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DESDE 1978
GERANDO VALOR
A APSIS se destaca no mercado como uma empresa de consultoria especializada em
avaliações e em geração de valor para seus clientes. A credibilidade e a agilidade da
APSIS fazem com que seus serviços sejam referência para o mercado.

Mais de 20.000 laudos emitidos
Mais de R$ 500 bilhões em ativos avaliados
Mais de 18 milhões de ativos inventariados e conciliados
Mais de R$ 63 bilhões em imóveis avaliados
1.200 clientes, sendo 80% empresas de grande porte

CERTIFICADOS
PADRÃO INTERNACIONAL

MEMBROS
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Proposta AP-00093/18-01 – Hermes Pardini
2 de Fevereiro de 2018
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
Rua Aimorés, 66, Funcionários
Belo Horizonte - MG
A/C: Maurício Leite
Prezado Maurício Leite,
É com satisfação que apresentamos a nossa proposta para prestação de serviços. Colocamo-nos à disposição em
casos de dúvidas ou problemas.

1. ESCOPO DO PROJETO
1.1. Entendimento da situação
Conforme entendimentos mantidos, a Instituto Hermes Pardini S.A. (“Hermes Pardini”) adquiriu recentemente a
LABFAR PESQUISA E SERVIÇOS LTDA (“LABFAR”).
Nesse sentido, procurou a APSIS para auxiliá-la na elaboração do laudo para atender ao artigo 256 da lei 6.404/76.
1.2. Descrição do projeto
Laudo LSA - Art. 256 - Aquisição de controle:
Elaboração de laudo de avaliação para determinação do valor de LABFAR adquirida por Hermes Pardini, conforme
disposto pelo artigo 256 da Lei das S/A (Lei 6.404/76).
Como determinado no artigo em referência, a empresa objeto será avaliada por 03 abordagens distintas, quando
aplicável, sendo essas:


Cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão organizado, durante os noventa dias
anteriores à data da contratação.



Valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliando o patrimônio a preços de mercado.



Valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior a 15 (quinze) vezes o lucro líquido
anual por ação (artigo 187 n. VII) nos 2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.

Tendo em vista as discussões mantidas com a administração da adquirente e análise de seu balanço patrimonial
contábil, definiu-se as seguintes principais premissas, visando atender aos três critérios acima descritos:
A companhia objeto não possui ações em bolsa ou no mercado de balcão. Dessa forma, essa metodologia não é
aplicável.
Para a realização da avaliação a preços de mercado do patrimônio líquido da companhia objeto serão realizadas
as seguintes etapas:


Exame das demonstrações contábeis;



Definição dos critérios gerais de avaliação por grupo de contas dos ativos e passivos;
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Identificação dos ativos e passivos a serem avaliados a mercado;



Identificação dos ativos e passivos não contabilizados que devem ser reconhecidos;



Determinação do valor de mercado dos ativos e passivos; e



Cálculo dos ajustes entre os saldos contábeis e os valores de mercado dos ativos e passivos relevantes
analisados.

Após análise detalhada do balanço e conversas com a administração da companhia, será avaliada a necessidade
de avaliação de ativos intangíveis, como carteira de clientes e contratos de prestação de serviços.
Ademais, será também avaliado o ativo fixo da mesma composto, majoritariamente por suas máquinas e
equipamentos, com base em critérios e metodologia descritos nos próximos capítulos.
Para a avaliação do ativo fixo serão realizadas as seguintes etapas:


Planejamento;



Avaliação Patrimonial; e



Elaboração de relatório patrimonial.

Os bens que farão parte do escopo estão classificados como:


Máquinas e Equipamentos;



Móveis e Utensílios; e



Equipamentos de Informática.

O escopo não contempla os seguintes tópicos:


Análise e conciliação das notas fiscais/documentos de compra;



Realização de carga dos dados levantados em sistema;



Parametrização ou fornecimento de sistemas;



Criação de layout de carga;



Inventário.

Observações:
O esforço de avaliação contempla a participação efetiva da engenharia clínica para a identificação das
características básicas dos equipamentos.
1.3. Documentação necessária




Balancete (na data base do trabalho)








Controle Patrimonial (bem a bem) do imobilizado das empresas em excel

Balancetes analíticos das empresas envolvidas na análise (inclusive coligadas e controladas) na data da
avaliação
Dados (nome, telefone, e-mail) do responsável da empresa pelo gerenciamento do projeto
Demonstrações contábeis das empresas dos últimos exercícios
Identificação dos ativos e passivos a serem avaliados
Identificação dos ativos e passivos não contabilizados que devem ser reconhecidos
Lista de endereços das respectivas unidades operacionais
12
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Orçamento plurianual (receitas, custos e despesas de venda, gerais e administrativas)
Planilha de endividamento (bancários, impostos, financiamentos, sócios e controladora)
Plano de investimentos (futuros e em andamento)
Projeções de fluxo de caixa das empresas objeto da análise (se houver)
Resumo dos principais contratos em andamento

1.4. Caso a documentação e/ou as informações necessárias para o desenvolvimento do trabalho proposto não sejam
fornecidas pelo cliente e a obtenção ou elaboração delas resulte em horas adicionais de trabalho da equipe
APSIS envolvida no projeto, as referidas horas serão apuradas e cobradas conforme tabela de valor hora/homem
vigente. Isso também ocorrerá quando a documentação ou as informações forem substituídas após o início da
execução do projeto.
1.5. Qualquer trabalho não descrito no escopo da presente proposta, direta ou indiretamente relacionado com a
proposição aqui apresentada, que venha a ser realizado por solicitação do cliente, será cobrado como horas
adicionais de trabalho da equipe APSIS envolvida no projeto, ou, caso solicitado, poderá ser objeto de nova
proposta. As referidas horas serão apuradas e cobradas conforme tabela de valor hora/homem vigente.
1.6. O escopo da proposta não inclui horas para esclarecimentos à Auditoria. As horas que se fizerem necessárias
serão cobradas conforme tabela de valor hora/homem vigente.

2. METODOLOGIA
Apesar das consideráveis diferenças entre elas, todas as metodologias de avaliação derivam de um mesmo princípio:
o da substituição. Segundo ele, nenhum investidor pagará por um bem valor superior ao que pagaria por outro bem
substituto e correspondente.
Abaixo, segue um resumo das metodologias de avaliação.
• Abordagem de mercado - Visa comparar a empresa em análise com outras recentemente vendidas ou em
oferta no mercado (múltiplos ou cotação em bolsa).
• Abordagem dos ativos - Visa analisar os registros contábeis e avaliar o valor do patrimônio líquido contábil
ou o valor do patrimônio líquido a valor de mercado. Esse último considera os ajustes efetuados para os ativos e
passivos avaliados (diferença entre os saldos líquidos contábeis e os valores de mercado).
• Abordagem da renda - É também conhecida como fluxo de caixa descontado. Nessa metodologia, o valor
de mercado da empresa é igual ao somatório de todos os benefícios monetários futuros que essa pode oferecer a seu
detentor (valores futuros convertidos a valor presente, por meio de uma taxa apropriada).
O quadro a seguir resume as metodologias anteriormente descritas e aponta as indicações, dificuldades e vantagens
de cada uma delas. A APSIS determinará a metodologia mais indicada para o objetivo proposto.
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3. APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO
O relatório final será apresentado sob a forma digital, ou seja, documento eletrônico em PDF (Portable Document
Format) com certificação digital*, e ficará disponível em ambiente exclusivo do cliente em nossa extranet pelo prazo
de 90 (noventa) dias.
Caso o cliente solicite, a APSIS disponibilizará, sem custo, em até 05 (cinco) dias úteis, o documento impresso em
uma via original.
* Certificação Digital: tecnologia de identificação que permite a realização de transações eletrônicas dos mais diversos tipos,
considerando a integridade, a autenticidade e a confidencialidade dos dados, de forma a evitar que adulterações, captura de
informações privadas ou outros tipos de ações indevidas ocorram.

4. PRAZO
4.1. A APSIS apresentará minuta dos relatórios no prazo de 10 (dez) dias úteis, levando-se em consideração que a
contratante e/ou os envolvidos disponibilizará/ão todas as informações necessárias à realização do trabalho.
4.2. Ao receber a minuta do laudo, o cliente terá o prazo de até 20 (vinte) dias para solicitar esclarecimentos e
aprovar a emissão do laudo final. Decorrido o referido tempo, a APSIS poderá considerar o trabalho como
encerrado e estará autorizada a emitir a fatura final, independentemente da emissão do laudo final. Após a
aprovação da minuta, a APSIS terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a emissão do laudo final.
4.3. O início dos serviços se dará com o aceite expresso da presente proposta, pagamento do sinal e recebimento da
documentação integral necessária ao desenvolvimento do trabalho.
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4.4. Alterações solicitadas após a entrega do Laudo Digital estarão sujeitas a novo orçamento.

5. HONORÁRIOS
5.1. Os honorários profissionais para a execução dos serviços, abrangendo todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), correspondem a R$ 16.100,00 (dezesseis mil e cem reais), a
serem pagos da seguinte forma:
• 50,00% (cinquenta por cento) do valor total, no aceite da presente proposta
• 30,00% (trinta por cento) do valor total, na entrega da minuta do trabalho
• 20,00% (vinte por cento) do valor total, na conclusão do trabalho
5.2. Para cada etapa mencionada acima, o vencimento da fatura correspondente ocorrerá em 05 (cinco) dias
contados a partir de cada evento que deu origem à cobrança. Após o vencimento, serão cobrados juros de 1%
(um por cento) ao mês sobre o valor líquido da nota fiscal, mais 2% de multa sobre o valor da fatura, pelo
inadimplemento.
5.3. As atividades que extrapolarem o escopo previsto serão informadas ao cliente e cobradas mediante emissão de
relatório de atividades pela APSIS, contendo data, descrição das atividades e tempo utilizado.

6. VALIDADE DA PROPOSTA
A presente proposta é válida pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua apresentação.

7. CONFIDENCIALIDADE
A APSIS responsabiliza-se pela manutenção do mais absoluto sigilo com relação às informações confidenciais que
venha a conhecer por ocasião da execução dos serviços. Para efeitos desta proposta, será considerada confidencial
toda e qualquer informação a que a APSIS venha a ter acesso, direta ou indiretamente, em função dos serviços a
serem prestados.
As informações confidenciais incluem todo tipo de documentação oral, escrita, gravada e computadorizada, ou
divulgada pelo cliente por meio de qualquer forma, ou obtida em observações, entrevistas ou análises, abarcando,
apropriadamente e sem limitações, todos os maquinários, composições, equipamentos, registros, relatórios, esboços,
uso de patentes e documentos, assim como todos os dados, compilações, especificações, estratégias, projeções,
processos, procedimentos, técnicas, modelos e incorporações tangíveis e intangíveis de qualquer natureza.

8. CONDIÇÕES GERAIS
8.1. Os parâmetros básicos pertinentes ao escopo do serviço serão definidos imediatamente após o aceite desta
proposta, para permitir o planejamento dos trabalhos a serem executados.
8.2. Nossos trabalhos não representam uma auditoria ou revisão das demonstrações financeiras realizadas de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Consequentemente, nosso trabalho não pode ser
15
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considerado como uma opinião ou conclusão no que tange tal aspecto.
8.3. A presente proposta poderá ser rescindida, desde que em comum acordo entre as Partes. Nesse caso, será devido
à APSIS o pagamento dos honorários estabelecidos na Cláusula Sexta, proporcionalmente aos trabalhos já
realizados.
8.4. As despesas com viagem e hospedagem, caso necessárias para a realização dos serviços, não estão inclusas no
valor da/o presente proposta/contrato e serão cobradas à parte, estando, todavia, sujeitas à aprovação prévia
do cliente. Se as providências relativas a compra de passagens e diárias de hotel forem de responsabilidade da
APSIS, as despesas serão cobradas por meio de nota de débito, com apresentação dos comprovantes, e serão
isentas da incidência de quaisquer tributos, por não constituírem o objeto da presente contratação.
8.5. Para os trabalhos que envolverem as áreas de engenharia, será enviada a Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART), para colhimento da assinatura do contratante. A ART é um documento que confere legitimidade ao
trabalho realizado e fica registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
8.6. Ao final do trabalho, será encaminhado um modelo de Atestado de Capacidade Técnica (ACT) para análise do
contratante. Em caso de aprovação, solicitaremos o retorno do ACT preenchido e assinado em papel timbrado
da empresa.
8.7. Fica eleito o foro a Capital da Cidade do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir qualquer eventual dúvida durante a efetivação da/o presente proposta/contrato, bem
como todos os casos não previstos neste instrumento.

16

8

9. ACEITE E CONTRATO
Aceita a proposta, ela deverá ser subscrita pelo representante legal da empresa solicitante e restituída à empresa
contratada, acompanhada de toda a documentação necessária para o início da realização dos trabalhos.
Restituída à contratada, a presente proposta adquire forma de contrato, nos moldes da legislação civil em vigor.
E, por estarem justos e acertados, os representantes legais das empresas assinam a presente proposta, que será
automaticamente convertida em contrato de prestação de serviços, em 02 (duas) vias.
Aguardando um pronunciamento de V.Sas, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,

LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA
Vice-Presidente Técnico

AMILCAR DE CASTRO
Diretor

Aceite:
______________________________
(Local / Data)

___________________________________
Representante Legal

CNPJ da empresa contratante:
Testemunha 01:

Testemunha 02:

CPF:

CPF:

RIO DE JANEIRO
Rua do Passeio, nº 62, 6º andar
Centro • Rio de Janeiro • RJ • CEP 20021-280
Tel.: +55 21 2212-6850

SÃO PAULO
Av. Angélica, nº 2.503, Conj. 101
Consolação • São Paulo • SP • CEP 01227-200
Tel.: +55 11 4550-2701
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SUMÁRIO DO LAUDO AP-00093/18-01a
LABFAR PESQUISA E SERVIÇOS LTDA.
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Este documento corresponde a um Sumário Executivo do Laudo de nº AP-00093/18-01a, elaborado pela APSIS. Informamos que o laudo completo em questão foi
emitido na data de 02 de março de 2018 e enviado à administração de HERMES PARDINI.
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SUMÁRIO DO LAUDO:

AP-00093/18-01a

DATA-BASE:

SOLICITANTE:

INSTITUTO HERMES PARDINI S.A., doravante denominado HERMES PARDINI.

30 de setembro de 2017

Sociedade anônima aberta, com sede à Rua Aimorés, nº 66, Funcionários, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 19.378.769/0001-76.
OBJETO:

LABFAR PESQUISA E SERVIÇOS LTDA., doravante denominada LABFAR.
Sociedade empresária limitada, com sede à Rua Professor José Vieira de Mendonça, nº 770, Salas 311 e 312, Engenho
Nogueira, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 13.780.714/0001-01.

OBJETIVO:

Determinar o valor de LABFAR, adquirida por HERMES PARDINI, para atendimento ao artigo 256 (inciso II, parágrafos 1º
e 2º) da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.).
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1. INTRODUÇÃO
A APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., doravante denominada APSIS, com

A equipe responsável pela realização deste trabalho é constituída pelos

sede à Rua do Passeio, nº 62, 6º Andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de

seguintes profissionais:

Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 27.281.922/0001-70 e no CORECON/RJ sob
o nº RF.02052, foi nomeada por HERMES PARDINI para determinar o valor de
LABFAR, a fim de atender ao artigo 256 (inciso II, parágrafos 1º e 2º) da Lei nº
6.404/76 (Lei das S.A.).



ANTONIO OCTAVIO DE NIEMEYER
Projetos
Economista (CORECON/RJ 27275)



BRUNO DE SOUZA COELHO TURQUETO TEIXEIRA
Projetos



GIANCARLO NALDI FALKENSTEIN
Projetos
Contador (CRC/SP–317492/O-1)



MARCIA APARECIDA DE LUCCA CALMON
Diretora
Contadora (CRC/1SP-143169/O-4)



NATHÁLIA OLIVEIRA DE MATTOS
Projetos
Engenheira de Produção (CREA/RJ 2014135746)



ROBERTO ALVARIZ SOARES DA SILVA
Projetos

Na elaboração deste trabalho, foram utilizados dados e informações fornecidos
por terceiros, na forma de documentos e entrevistas verbais com o cliente. As
estimativas usadas nesse processo estão baseadas em:


Balanços de LABFAR na data-base e históricos;



Demonstrações financeiras históricas da empresa;



Relatório de due dilligence.
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS
O Relatório, objeto do trabalho enumerado, calculado e particularizado, obedece criteriosamente aos princípios fundamentais descritos a seguir, que são
importantes e devem ser cuidadosamente lidos.







Os consultores não têm interesse, direto ou indireto, nas companhias



envolvidas ou na operação, bem como não há qualquer outra

incluindo as implícitas, para o exercício de suas honrosas funções,

circunstância relevante que possa caracterizar conflito de interesses.

precipuamente estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos próprios.

Os honorários profissionais da APSIS não estão, de forma alguma, sujeitos





O Relatório atende a recomendações e critérios estabelecidos pela

às conclusões do Relatório.

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pelos Uniform

No melhor conhecimento e crédito dos consultores, as análises, opiniões

Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP) e International

e conclusões expressas no Relatório são baseadas em dados, diligências,

Valuation Standards Council (IVSC), além das exigências impostas por

pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos.

diferentes órgãos, como Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e

Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros, sendo

Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

que as fontes delas estão contidas e citadas no referido Relatório.


A APSIS assume total responsabilidade sobre a matéria de Avaliações,



O controlador e os administradores das companhias envolvidas não

Para efeito de projeção, parte-se do pressuposto da inexistência de ônus

direcionaram, limitaram, dificultaram ou praticaram quaisquer atos que

ou gravames de qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, atingindo as

tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o

empresas em questão, que não as listadas no Relatório.

conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de

O Relatório apresenta todas as condições limitativas impostas pelas

trabalho relevantes para a qualidade das conclusões contidas no

metodologias adotadas, quando houver, que possam afetar as análises,

Relatório.

opiniões e conclusões contidas nele.


O Relatório foi elaborado pela APSIS, e ninguém, a não ser os seus próprios
consultores, preparou as análises e correspondentes conclusões.
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3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE




Para elaboração do Relatório, a APSIS utilizou e assumiu como verdadeiros



e coerentes informações e dados históricos auditados por terceiros ou não

premissas, realizadas na presente data, de projeções operacionais

auditados, fornecidos por escrito pela administração da empresa ou

futuras, tais como: preços, volumes, participações de mercado, receitas,

obtidos das fontes mencionadas, não tendo qualquer responsabilidade

impostos, investimentos, margens operacionais, etc. Assim, os resultados

com relação à veracidade deles.

operacionais futuros da empresa podem vir a ser diferentes de qualquer

O escopo desta avaliação não incluiu auditoria das demonstrações

previsão ou estimativa contida neste trabalho, especialmente se houver

financeiras ou revisão dos trabalhos realizados por seus auditores. Sendo

conhecimento posterior de informações não disponíveis por ocasião da

assim, a APSIS não está expressando opinião sobre as demonstrações

emissão do Laudo.

financeiras e medições da Solicitante.




Esta avaliação não reflete eventos e seus impactos, ocorridos após a data
de emissão do Laudo.

A APSIS não se responsabiliza por perdas ocasionais à Solicitante e a suas
controladas, a seus sócios, diretores e credores ou a outras partes como



A APSIS não se responsabiliza por perdas diretas ou indiretas nem por
lucros cessantes eventualmente decorrentes do uso indevido do Laudo.

consequência da utilização dos dados e informações fornecidos pela
empresa e constantes no Relatório.


As análises e as conclusões contidas no Relatório baseiam-se em diversas



Destaca-se que a compreensão da conclusão do Relatório ocorrerá

Este trabalho foi desenvolvido unicamente para o uso dos Solicitantes e

mediante a leitura integral dele e de seus anexos, não se devendo,

seus sócios, visando-se ao objetivo já descrito. Portanto, o Relatório não

portanto, extrair conclusões de leitura parcial, que podem ser incorretas

deverá ser publicado, circulado, reproduzido, divulgado ou utilizado para

ou equivocadas.

outra finalidade que não a já mencionada, sem aprovação prévia e por
escrito da APSIS.
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4. SUMÁRIO EXECUTIVO
A APSIS foi nomeada por HERMES PARDINI para determinar o valor de LABFAR,

§ 1º A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de

a fim de atender ao artigo 256 (inciso II, parágrafos 1º e 2º) da Lei nº 6.404/76

avaliação, observado o disposto no Art. 8º, §§ 1º e 6º, será submetido

(Lei das S.A.), em função da aquisição de 51% das quotas da empresa-objeto.

à prévia autorização da Assembleia Geral, ou à sua ratificação, sob
pena de responsabilidade dos administradores, instruído com todos os

O art. 256 da Lei nº 6.404/76 dispõe que:

elementos necessários à deliberação;

A compra, por companhia aberta, do controle de qualquer sociedade

§ 2º Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos

mercantil, dependerá de deliberação da Assembleia Geral da

três valores de que trata o Inciso II do caput, o acionista dissidente da

compradora, especialmente convocada para conhecer da operação,

deliberação da assembleia que aprovar terá o direito de retirar-se da

sempre que:

companhia mediante reembolso do valor de suas ações, nos termos do

I - O preço de compra constituir, para a compradora, investimento

art. 137, observado o disposto em seu Inciso II. (Redação dada pela Lei

relevante (Artigo 247, parágrafo único); ou

nº 9.457, de 1997).

II - O preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia o

No presente trabalho, foram utilizadas as metodologias legais citadas.

maior dos 3 (três) valores a seguir indicados:

Entretanto, os itens a) e c) do inciso II não se aplicam a esta avaliação, uma
vez que a companhia adquirida não possui ações listadas em bolsa e

a) Cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão

apresentou resultados negativos nos dois últimos exercícios sociais.

organizado, durante os noventa dias anteriores à data da
contratação; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997);
b) Valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota,
avaliado o patrimônio a preços de mercado (Artigo 183, § 1º);
c) Valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser
superior a 15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por ação
(Artigo 187 n. VII) nos 2 (dois) últimos exercícios sociais,
atualizado monetariamente.
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CONCLUSÃO
A análise foi feita por meio das metodologias citadas na referida lei, em seu

A partir dos valores definidos para as quotas de LABFAR pela ótica do

artigo 256. No entanto, os itens a) e c) do inciso II não se aplicam a este

patrimônio líquido, concluiu-se que o valor de aquisição ultrapassa mais de

trabalho, uma vez que a companhia adquirida não possui ações listadas em

uma vez e meia os resultados encontrados por essa abordagem.

bolsa e apresentou resultados negativos nos dois últimos exercícios sociais.
Os procedimentos técnicos empregados no Laudo estão de acordo com os
critérios estabelecidos pelas normas de avaliação.
O quadro abaixo apresenta o resumo dos resultados calculados, comparandose o valor de aquisição com o maior dos valores atingidos, como determinado
no inciso II, parágrafo 2º, da Lei das S.A.
VALOR DE AQUISIÇÃO POR QUOTA
Valor estimado da aquisição (R$)

6.294.035,25

Nº de quotas

362.100,00

Valor estimado da aquisição por quota (R$)
Valor da cotação média das ações em bolsa
nos últimos 90 dias
N/A

17,38
Valor do patrimônio líquido
avaliado a preços de mercado
por quota (R$)
(2,48)

Valor do lucro líquido (R$)
por quota
N/A

Comparação com o valor de aquisição
N/A

N/A

N/A
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5. DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 256 DA LEI Nº 6.404/76
O Relatório visa a atender ao artigo 256 da Lei nº 6.404/76, que dispõe o seguinte:
A compra, por companhia aberta, do controle de qualquer sociedade

§ 1º A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de

mercantil, dependerá de deliberação da Assembleia Geral da

avaliação, observado o disposto no Art. 8º, §§ 1º e 6º, será submetido

compradora, especialmente convocada para conhecer da operação,

à prévia autorização da Assembleia Geral, ou à sua ratificação, sob

sempre que:

pena de responsabilidade dos administradores, instruído com todos os
elementos necessários à deliberação;

I - O preço de compra constituir, para a compradora, investimento

§ 2º Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos

relevante (Artigo 247, parágrafo único); ou

três valores de que trata o Inciso II do caput, o acionista dissidente da

II - O preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia

deliberação da assembleia que aprovar terá o direito de retirar-se da

o maior dos 3 (três) valores a seguir indicados:

companhia mediante reembolso do valor de suas ações, nos termos do

a) Cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão

art. 137, observado o disposto em seu Inciso II. (Redação dada pela Lei

organizado, durante os noventa dias anteriores à data da

nº 9.457, de 1997).

contratação; (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997);
b) Valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota,
avaliado o patrimônio a preços de mercado (Artigo 183, § 1º);
c) Valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser
superior a 15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por ação
(Artigo 187 n. VII) nos 2 (dois) últimos exercícios sociais,
atualizado monetariamente.

29

Sumário do Laudo AP-00093/18-01a

9

6. AVALIAÇÃO - COTAÇÃO MÉDIA DAS AÇÕES EM BOLSA
A LABFAR é uma sociedade empresária limitada de capital fechado e,
portanto, não possui ações negociadas em bolsa ou em balcão organizado.
Assim sendo, essa metodologia não se aplica a esta avaliação.
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7. AVALIAÇÃO - VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO A MERCADO POR QUOTA
PRINCIPAIS ETAPAS DA AVALIAÇÃO

AJUSTES PRÓ-FORMA

Para a avaliação do patrimônio líquido a mercado, é realizada a apuração dos

Foram realizados ajustes pró-forma, que se encontram descritos no Laudo de

valores justos dos ativos e passivos. O ponto de partida são os valores

nº AP-00093/18-01, elaborado pela APSIS.

registrados na contabilidade. As principais etapas no processo são as

ATIVOS COM MAIS-VALIA OU MENOS-VALIA IDENTIFICADA

seguintes:


Leitura e análise das demonstrações financeiras da empresa;



Leitura e análise do relatório de due dilligence fornecido pela



Após a análise das demonstrações financeiras da LABFAR, identificamos os
seguintes itens no imobilizado passíveis de ajustes a mercado: móveis e

administração da companhia;


utensílios; máquinas e equipamentos. A avaliação desse grupo de ativos, o

Análise das contas de ativo e passivo registradas no balanço patrimonial

resultado detalhado e as premissas e a metodologia consideradas podem ser

da companhia, visando-se a identificar os critérios de avaliação adotados

analisados de forma pormenorizada no Anexo 2 do Laudo.

na contabilidade e as contas suscetíveis a ajustes;


IMOBILIZADO

Ajustes dos ativos intangíveis operacionais relevantes pelos seus
respectivos valores de mercado, com base nas premissas e nos critérios
de avaliação elaborados pela APSIS.
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Tendo em vista os itens expostos anteriormente, o patrimônio líquido a mercado de LABFAR pode ser verificado abaixo.
BALANÇO PATRIMONIAL DE LABFAR
(R$)
ATIVO CIRCULANTE

DEMONSTRAÇÕES

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS PRÓ-FORMA

DEMONSTRAÇÕES

AJUSTES

CONTÁBEIS APÓS

AJUSTES

CONTÁBEIS APÓS

PRÓ-FORMA

AJUSTE PRÓ-FORMA

A MERCADO

AJUSTE A MERCADO

SALDOS EM SET 2017

SALDOS EM SET 2017

SALDOS EM 2017

505.592

(502.047)

3.545

-

Caixa e equivalente de caixa

492.557

(492.391)

166

-

166

Contas a receber de clientes

5.402

(2.023)

3.379

-

3.379

Adiantamentos a fornecedores
ATIVO NÃO CIRCULANTE

7.633

(7.633)

536.277

3.766.689

4.302.966

1.860.983,58

3.545

6.163.949

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

-

-

-

-

-

INVESTIMENTOS

-

-

-

-

-

IMOBILIZADO

525.427

3.766.689

4.292.116

1.860.984

6.153.100

Imobilizado residual

525.427

3.766.689

4.292.116

1.860.984

6.153.100

462.474

3.766.689

4.229.163

1.863.050,60

6.092.214

Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios

33.276

-

33.276

Equipamentos de informática

29.677

-

29.677

INTANGÍVEL
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO CIRCULANTE

10.850

-

1.041.868

3.264.643

10.850
4.306.511

730.236

(95.828)

634.408

390.261

(146.915)

60.379

(3.808)

Obrigações tributárias

188.664

Obrigações trabalhistas

29.032

Empréstimos e financiamentos
Fornecedores

Pró-labore
Obrigações sociais
Condomínio e aluguel
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos e financiamentos
Empréstimos de sócios

(2.067,02)

31.209

-

29.677

-

10.849,79

1.860.984

6.167.494

-

634.408,32

243.346

-

243.346

56.571

-

56.571

(101.166)

87.498

-

87.498

99.733

128.765

-

128.765

1.771

-

1.771

-

1.771

60.128

9.493

69.621

-

69.621

46.836

46.836

1.970.552

-

4.687.786

6.658.338

632.734,42

-

7.291.072,28

46.836

1.970.552

4.687.786

6.658.338

632.734,42

7.291.072,28

887.348

267.437

1.154.785

-

1.154.785

1.083.204

4.000.000

5.083.204

-

5.083.204
254.333

Parcelamentos previdenciários

-

254.333

254.333

-

Parcelamentos tributários

-

13.756

13.756

-

13.756

Provisões para contingências

-

152.260

152.260

-

152.260

IR&CSLL diferidos sobre ajustes a mercado¹
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Lucros (Prejuízos) acumulados
Resultado do periodo
Ajustes a mercado
TOTAL DO PASSIVO

(1.658.919)

(1.327.316)

710.000

-

(1.582.597)

(1.327.316)

(786.322)

-

-

-

1.041.868

3.264.643

(2.986.235)
710.000
(2.909.913)
(786.322)
4.306.511

632.734
1.228.249
-

632.734
(1.757.986)
710.000
(2.909.913)
(786.322)

1.228.249,16

1.228.249

1.860.984

6.167.494

¹ Imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido diferidos sobre ajustes a mercado.
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A partir do patrimônio líquido a valor de mercado de LABFAR de R$ 896.572,94 mil negativos, considerando a quantidade de quotas que a companhia possui,
concluímos que o valor por quota da empresa corresponde a R$ 2,48 negativos.
VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO POR QUOTA
Valor de 51% do patrimônio líquido a mercado (R$)

(896.572,94)

Nº de quotas

362.100,00

Valor estimado da aquisição por quota (R$)

(2,48)
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8. AVALIAÇÃO - VALOR DO LUCRO LÍQUIDO POR QUOTA
Conforme determinado no artigo 256 (inciso II, alínea C) da Lei nº 6.404/76,
chega-se ao valor do lucro líquido por quota mediante projeção dos lucros
líquidos, trazidos a valor presente, utilizando-se a taxa de desconto
apropriada. O lucro líquido projetado por quota deve ser inferior a 15 (quinze)
vezes o lucro líquido médio anual por quota da empresa nos dois últimos
exercícios sociais, atualizados monetariamente.
Devido ao fato de a LABFAR ter apresentado prejuízo nos últimos dois
exercícios, essa metodologia de avaliação não se aplica para fins de
atendimento à Lei das S.A.
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9. CONCLUSÃO
Concluíram os peritos que o valor estimado pago pela HERMES PARDINI por quota da LABFAR ultrapassa mais de uma vez e meia o maior dos três valores calculados,
de acordo com as metodologias previstas no artigo 256 (inciso II, parágrafos 1º e 2º) da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.), na data-base de 30 de setembro de 2017,
conforme tabela abaixo.
VALOR DE AQUISIÇÃO POR QUOTA
Valor estimado da aquisição (R$)

6.294.035,25

Nº de quotas

362.100,00

Valor estimado da aquisição por quota (R$)

17,38

Valor da cotação média das ações em bolsa
nos últimos 90 dias

Valor do patrimônio líquido
avaliado a preços de mercado
por quota (R$)

N/A

Valor do lucro líquido (R$)
por quota

(2,48)

N/A

Comparação com o valor de aquisição
N/A

N/A

N/A

São Paulo, 07 de março de 2018.

Diretora (CRC/1SP-143169/O-4)

Projetos

Projetos
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10. RELAÇÃO DE ANEXOS
1. SUMÁRIO EXECUTIVO DE AVALIAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO

RIO DE JANEIRO - RJ
Rua do Passeio, nº 62, 6º Andar
Centro, CEP 20021-280
Tel.: + 55 (21) 2212-6850 Fax: + 55 (21) 2212-6851
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Tel.: + 55 (11) 4550-2701

Sumário do Laudo AP-00093/18-01a

16

ANEXO 1
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RESULTADOS DA AVALIAÇÃO
Os cálculos avaliatórios para determinação do valor dos bens pertencentes à LABFAR, na data-base de 30 de setembro de 2017, foram elaborados de acordo com
os métodos descritos no Laudo completo. Ressaltamos que foi realizada somente a avaliação de máquinas e equipamentos detidos pela empresa, devido aos demais
itens não apresentarem indício de mais-valia.
Na tabela abaixo, apresentamos o resumo dos valores encontrados.
Data-Base: 30/09/2017

Quadro-Resumo da Avaliação
VALOR DE

DESCRIÇÃO DA CONTA

AQUISIÇÃO

DEPRECIAÇÃO

VALOR

AJUSTE

VALOR CONTÁBIL

VALOR DE

VALOR

CONTÁBIL

PRÓ-FORMA

APÓS AJUSTE*

REPOSIÇÃO

JUSTO

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

R$

615.664,74 -R$

153.190,48

R$

462.474,26

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

R$

45.747,99 -R$

12.471,90

R$

33.276,09

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**

R$

41.354,23 -R$

11.677,65

R$

29.676,58

702.766,96 -

177.340,03

R$

3.766.689,00

R$

4.229.163,26

7.077.378,83
70.966,70

525.426,93

7.148.345,53

6.092.213,86
31.209,07 6.123.422,93

MAIS-VALIA

VUR

VUE

1.863.050,60

13

15

2.067,02

7

10

1.860.983,58

* Valor contábil após ajuste, referente a itens do fabricante Water que pertenciam à holding Alamantec.
** Conta não avaliada.
Valores em reais e vidas úteis em anos.
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM
02 DE ABRIL DE 2018
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

ANEXO IV - INFORMAÇÕES INDICADAS NO ANEXO 19 DA ICVM 481/09 COM RELAÇÃO À AQUISIÇÃO DE CONTROLE DA
LABFAR PESQUISAS E SERVIÇOS LTDA.

1.

Descrever o negócio

Nos termos do Contrato de Aquisição, a Adquirida firmou o compromisso de transformar-se em sociedade por ações e a
Companhia firmou o compromisso de adquirir a 51,0% (cinquenta e um por cento) das ações ordinárias e 51% das ações
preferenciais da Adquirida, representativas de 51,0% (cinquenta e um por cento) do capital social da Adquirida.
O Labfar desenvolve atividades voltadas à realização de exames toxicológicos com alto grau de especialização, com foco nos
testes de detecção de drogas de abuso, que possibilitam a detecção em um período dilatado de tempo. Nos últimos anos,
a equipe liderada pelo Dr. Robson Augusto Souza dos Santos desenvolveu um método próprio para a realização destes testes
(“know-how”), recentemente certificado pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e
credenciado pelo DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito), o que capacita o Labfar a realizar os exames exigidos
para profissionais do segmento de transportes, nos termos do Decreto Lei 5.452, de 01 de maio de 1.943, conforme alterado
(Consolidação das Leis Trabalhistas).
A Aquisição, se concluída, resultará na celebração de acordo de acionistas entre a Companhia e a sócia remanescente da
Adquirida, cujos principais termos e condições estão descritos a seguir:







a Companhia deterá o direito de indicar a maioria dos membros do Conselho de Administração da Adquirida;
a sócia remanescente não poderá, por um período de 2 (dois) anos, realizar qualquer transferência das ações da
Adquirida de sua titularidade a terceiros;
as seguintes matérias estarão sujeitas a aprovação de acionistas que representem, no mínimo, 75% do capital
votante da Adquirida:
o aumento ou redução de capital da Adquirida ou de qualquer de suas controladas ou a emissão de todo e
qualquer valor mobiliário, ou título conversível em valor mobiliário, pela Adquirida ou por suas
controladas e fixação do respectivo preço de emissão;
o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial ou a declaração de autofalência da Adquirida;
o dissolução ou liquidação, nomeação e destituição de liquidantes, bem como o encerramento da
liquidação;
o incorporação de outra sociedade ou de parcela cindida de outra sociedade pela Adquirida;
o quaisquer operações envolvendo fusão, cisão, incorporação e incorporação de ações em que a Adquirida
seja parte, compra das próprias ações pela Adquirida;
o transformação do tipo societário da Adquirida;
o oferta pública inicial de ações da Adquirida; e
o alteração de objeto social da Adquirida.
o atual diretor presidente da Adquirida será mantido nessa posição por um prazo mínimo de 2 (dois) anos após a
celebração do acordo de acionistas (ressalvados casos de violação de deveres, dano reputacional ou
descumprimento orçamentário durante um período mínimo).
quaisquer negócios com partes relacionadas somente poderão ser celebrados em bases comutativas e condições
de mercado.
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2.

o acionista que desejar transferir suas ações (no todo ou em parte) a um terceiro (“Acionista Ofertante”) deverá
conceder ao outro acionista (“Acionista Ofertado”) direito de preferência para aquisição, nos mesmos termos e
condições do terceiro adquirente.
sem prejuízo do direito de preferência, o Acionista Ofertado, desde que o Acionista Ofertante seja titular de ações
da Adquirida representativas de 50% (cinquenta por cento) mais uma ação do total de ações de emissão da
Adquirida, o Acionista Ofertado terá o direito de venda conjunta de suas ações ao terceiro, nos mesmos termos e
condições oferecidos ao Acionista Ofertante (direito de venda conjunta).
caso o Acionista Ofertante seja titular de pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) das ações vinculadas ao
acordo de acionistas, o Acionista Ofertado não exerça direito de preferência ou direito de venda conjunta e o
terceiro adquirente condicione a transação à aquisição da totalidade das ações de emissão da Adquirida, o
Acionista Ofertante terá o direito de obrigar o Acionista Ofertado a vender sua participação no contexto da
operação (direito de obrigar à venda).
o acionista remanescente concederá, à Companhia, uma opção de compra das ações da Adquirida de sua
titularidade, exercível no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após o 3º (terceiro), 4º (quarto) e 5º (quinto)
aniversários da data de celebração do acordo de acionistas. No 3º ano, a opção de compra deverá corresponder a
a 1/3 (um terço), nem mais e nem menos, da totalidade das ações detidas pela acionista remanescente. No 4º ano,
a opção de compra deverá corresponder a 50% (cinquenta por cento), nem mais e nem menos, da totalidade das
ações detidas pela acionista remanescente. No 5º ano a opção de compra deverá corresponder à totalidade, nem
mais e nem menos, das ações detidas pela acionista remanescente.
a Companhia concederá ao acionista remanescente opção de venda das ações da Adquirida de sua titularidade,
exercível nos mesmos prazos e quantidades indicados acima com relação à opção de compra.
O acordo de acionistas terá validade de 10 (dez) anos a contar de sua assinatura.
Informar a razão, estatutária ou legal, pela qual o negócio foi submetido à aprovação da assembleia

A Aquisição será submetida à ratificação em assembleia geral da Companhia em cumprimento ao inciso II do artigo 256 da
Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, uma vez que o preço de compra é superior, em mais de uma
vez e meia, o valor apurado nos termos da alínea c do mencionado inciso.
3.

Relativamente à sociedade cujo controle foi ou será adquirido:
a.


b.

Informar o nome e qualificação
LABFAR PESQUISA E SERVIÇOS LTDA., sociedade limitada (a ser transformada em sociedade por ações),
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.780.714/0001-01, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, na Rua Professor Vieira de Mendonça, n.º 770, salas 311 e 312, Bairro Engenho Nogueira.
Número de ações ou quotas de cada classe ou espécie emitidas

O número total atual de quotas emitidas pela Adquirida é de 710.000 (setecentas e dez mil) quotas. Após sua
transformação em sociedade anônima e mediante o fechamento da Aquisição, a Adquirida passará a ter seu
capital social dividido em 710.000 (setecentas e dez mil) ações ordinárias e 216.326 (duzentas e dezesseis mil,
trezentas e vinte e seis) ações preferenciais, totalizando 926.326 (novecentas e vinte e seis mil, trezentas e vinte
e seis) ações.
c.

Listar todos os controladores ou integrantes do bloco de controle, diretos ou indiretos, e sua
participação no capital social, caso sejam partes relacionadas, tal como definidas pelas regras
contábeis que tratam desse assunto
Os atuais sócios da Adquirida são Alamantec Pesquisa e Desenvolvimento Ltda. e Robson Augusto
Souza dos Santos, atual diretor presidente da Adquirida. Após a Aquisição, serão sócios da Adquirida a
Alamantec Pesquisa e Desenvolvimento Ltda., que deterá 49% (quarenta e nove por cento) das ações
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ordinárias e das ações preferenciais de emissão da Adquirida e a Companhia, que deterá 51%
(cinquenta e um por cento) das ações ordinárias e das ações preferenciais de emissão da Adquirida.
Não existem controladores ou integrantes do bloco de controle da Adquirida que sejam partes
relacionadas da Companhia.
d.

Para cada classe ou espécie de ações ou quota da sociedade cujo controle será adquirido, informar:
i.

Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos mercados em que são negociadas, nos
últimos 3 (três) anos

Não aplicável, tendo em vista que a Adquirida não tem suas quotas negociadas em bolsas de valores
ou mercados de balcão organizado.
ii.

Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos mercados em que são
negociadas, nos últimos 2 (dois) anos

Não aplicável, tendo em vista que a Adquirida não tem suas quotas negociadas em bolsas de valores
ou mercados de balcão organizado.
iii.

Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos mercados em que são negociadas, nos
últimos 6 (seis) meses

Não aplicável, tendo em vista que a Adquirida não tem suas quotas negociadas em bolsas de valores
ou mercados de balcão organizado.
iv.

Cotação média, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 dias

Não aplicável, tendo em vista que a Adquirida não tem suas quotas negociadas em bolsas de valores
ou mercados de balcão organizado.
v.

Valor de patrimônio líquido a preços de mercado, se a informação estiver disponível;

A Adquirida possui o patrimônio líquido total, avaliado a preços de mercado, equivalente a
R$1.757.986,16 (um milhão, setecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e
dezesseis centavos) negativos.
vi.

Valor do lucro líquido anual nos 2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado
monetariamente

A Adquirida obteve prejuízo líquido de R$1.231.000,00 (um milhão, duzentos e trinta e um mil reais)
no exercício social de 2015, prejuízo líquido de R$1.658.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e
oito mil reais) no exercício social de 2016 e prejuízo líquido de R$798.000,00 (setencetos e noventa e
oito mil reais) nos três primeiros semestres do exercício de 2017, atualizados monetariamente
conforme a variação do IPCA.
4.

Principais termos e condições do negócio, incluindo:
a.

Identificação dos vendedores

Os vendedores das ações da Adquirida são: (i) ALAMANTEC PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA, pessoa jurídica
de direito privado com sede na Rua Professor José Vieira de Mendonça, nº 770, sala 312, bairro Engenho
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Nogueira, Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.273.419/000182; e (ii) ROBSON AUGUSTO SOUZA DOS SANTOS, brasileiro, professor universitário, casado em regime de
comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade nº MG-10.801.401/SSP-MG, inscrito no CPF/MF
sob o nº 223.158.536-72, residente e domiciliado no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
b.

Número total de ações ou quotas adquiridas ou a serem adquiridas

A Companhia (i) adquirirá, junto aos atuais sócios da Adquirida, 362.100 (trezentas e sessenta e duas mil e cem)
ações ordinárias nominativas de emissão da Adquirida; e (b) subscreverá e integralizará um aumento de capital
na Adquirida no valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), mediante subscrição e integralização de ações
preferenciais que, em conjunto com as ações retro mencionadas no item (i) supra, deverão representar 51%
(cinquenta e um por cento) do capital social total e votante da Adquirida.
c.

Preço total

Por meio da Aquisição, a Companhia (i) adquirirá, junto aos atuais sócios da Adquirida, 362.100 (trezentas e
sessenta e duas mil e cem) ações ordinárias nominativas de emissão da Adquirida, pelo montante de
R$6.294.035,25 (seis milhões, duzentos e noventa e quatro mil e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), dos
quais R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) serão destinados a uma conta garantia destinada à indenizar
a Companhia por determinadas contingências da Adquirida; e (b) subscreverá e integralizará um aumento de
capital na Adquirida no valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), mediante subscrição e integralização de
ações preferenciais que, em conjunto com as ações retro mencionadas no item (i) supra, deverão representar
51% (cinquenta e um por cento) do capital social total e votante da Adquirida.
d.

Preço por ação ou quota de cada espécie ou classe

O preço a ser pago pela Companhia por ação ordinária é estimado em R$ 17,38 (dezessete reais e trinta e oito
centavos), aproximadamente. O preço por ação preferencial a ser pago pela Companhia é estimado em R$ 45,32
(quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), aproximadamente.
e.

Forma de pagamento

O preço referente à Aquisição será pago da seguinte forma:
i)
Com relação à aquisição das ações ordinárias de emissão da Adquirida junto aos atuais sócios da Adquirida,
o valor de R$6.294.035,25 (seis milhões, duzentos e noventa e quatro mil e trinta e cinco reais e vinte e cinco
centavos) será pago da seguinte forma:
a.

Até a data do fechamento da Aquisição, serão pagos R$1.276.363,63 (um milhão duzentos e setenta
e seis mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos);

b.

O montante de R$ 4.767.671,62 (quatro milhões, setecentos e setenta e sete mil, seiscentos e setenta
e um reais e sessenta e dois centavos) será pago no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da data
em que os atuais sócios da Adquirida demonstrarem a quitação de dívida detida por estes junto a um
antigo sócio da Adquirida;

c.

R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) serão destinados a uma conta garantia destinada à
indenizar a Companhia por determinadas contingências da Adquirida

ii)
Com relação à subscrição das novas ações preferenciais a serem emitidas pela Adquirida, o valor de
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) será integralizado da seguinte forma:
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f.

a.

na data do fechamento da Aquisição deverão ser integralizados R$3.200.000,00 (três milhões e
duzentos mil reais); e

b.

o saldo será integralizado em até 2 (dois) anos a contar da data do fechamento da Aquisição, podendo
ser antecipado caso haja aprovação pelo Conselho de Administração da Adquirida.
Condições suspensivas e resolutivas a que está sujeito o negócio

A conclusão da Aquisição está sujeita às seguintes condições precedentes:








g.

Apresentação, pelos atuais sócios da Adquirida, de determinadas certidões da Adquirida;
A transferência, por uma das atuais sócias da Adquirida, para esta, de determinados ativos;
A manutenção dos pagamentos de parcelamentos fiscais da Adquirida nas suas respectivas datas
de vencimento;
A obtenção, pela Adquirida, de aprovação final pelo DENATRAN, para realizar testes de detecção
de drogas de abuso em condutores de veículos;
A obtenção de aprovações societárias pela Companhia;
O cumprimento das obrigações assumidas pelas partes e a manutenção das declarações e
garantias prestadas nos contratos da Aquisição; e
Não ocorrência, até a data de fechamento, de qualquer alteração legislativa ou decisão judicial
que (a) impeça, proíba ou torne ilegal a consumação da Aquisição ou prejudique a sua efetivação
nos termos ou de forma semelhante ao estabelecido no contrato de Aquisição; ou (b) faça com
que a Aquisição seja rescindida após a sua consumação.

Resumo das declarações e garantias dos vendedores

Os atuais sócios da Adquirida prestaram à Companhia as seguintes garantias e declarações com relação a si
próprios: (i) poderes e capacidade para a celebração do negócio; (ii) validade e exiquibilidade das obrigações
assumidas; (iii) inexistência de lítigios que possam atrasar ou impedir a consumação da Aquisição; e (iv)
titularidade das ações de emissão da Adquirida, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus.
Os atuais sócios da Adquirida prestaram à Companhia as seguintes garantias e declarações com relação à
Adquirida: (i) constituição e poderes para a celebração do negócio; (ii) inexistência de violação à lei ou a contrato
com a celebração do negócio; (iii) correta integralização do capital social; (iv) existência e correto preenchimento
dos livros fiscais e contábeis da Adquirida; (v) exatidão das demonstrações financeiras da Adquirida; (vi) condução
dos negócios desde a data das demonstrações financeiras sem eventos extraordináriso; (vii) validade e legalidade
dos contratos dos quais a Adquirida é parte, sem adimplemento e inexistência de obrigação que conflita com a
Aquisição; (viii) a existência e vigência dos contratos de locação da Adquirida; (ix) a inexistência de imóveis de
propriedade da Adquirida; (x) a titularidade dos ativos descritos em suas demonstrações financeiras; (xi) a
validade e inexistência de questionamentos de sua propriedade intelectual; (xii) know-how pela Adquirida; (xiii)
validade das licenças e alvarás; (xiv) inexistência de passivos judiciais ou administrativos; (xv) cumprimento de
legislação trabalhista; (xvi) cumprimento de obrigações fiscais; (xvii) inexistência de obrigação da Adquirida ao
pagamento de eventuais assessores e/ou intermediários; (xviii) inexistência de garantia prestada pela Adquirida
a terceiros; (xix) inexistência de procurações com poderes gerais, ou especiais, outorgadas pela Adquirida; (xx)
cumprimento das leis ambientais aplicáveis; (xxi) inexistência de transações entre a Adquirida e suas partes
relacionadas não divulgadas à Companhia; (xxii) qualidade do estoque de produtos; acordo com seus credores;
(xxiii) inexistência de medidas para liquidação, recuperação judicial ou falência da Adquirida; (xxiv) prestação de
serviços em conformidade com requisitos legais de segurança, qualidade e especificações técnicas; (xxv) não
obrigatoriedade de submissão da Aquisição Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
h.

Regras sobre indenização dos compradores
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Os atuais sócios da Adquirida se obrigaram a indenizar e isentar a Companhia por danos decorrentes da violação
de declarações ou garantias, ou do não cumprimento de obrigações estipuladas no contrato de Aquisição, bem
como por qualquer contingência (incluindo quaisquer reclamações, ações e/ou processos de quaisquer terceiros),
passivo, obrigação e/ou responsabilidade da Adquirida de qualquer espécie ou natureza, tais como – porém sem
se limitar a – aqueles de natureza tributária, trabalhista, previdenciária, ambiental ou civil, que venha ser
reclamada da Adquirida e que esteja ou não devidamente registrado em suas emonstrações financeiras, nos livros
e assentamentos contábeis da Adquirida ou mencionada no contrato de Aquisição, decorrentes de atos
praticados pela Adquirida e seus sócios até a data de fechamento.
Nos termos do Contrato de Aquisição a obrigação de indenização será válida pelo prazo de 6 (seis anos) a contar
da data de fechamento da Aquisição, exceto em casos de fraude, dolo ou atos de má-fé dos vendedores, em que
será por tempo indeterminado e não estará sujeita a qualquer limite de valor.
i.

Aprovações governamentais necessárias

Não aplicável.
j.

Garantias outorgadas

As partes constituirão uma conta bancária em nome da Companhia a ser aberta e mantida junto a um banco de
primeira linha (“Conta Garantia”), que receberá R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), descontados do
preço de compra, e servirá para a garantia do cumprimento das obrigações de indenização assumidas pelos atuais
sócios da Adquirida. O valor retido na Conta Garantia (inclusive os respectivos rendimentos) que não seja utilizado
para indenização à Companhia deverá ser liberado atuais sócios da Adquirida em até 5 (cinco) anos e um dia da
presente data, à razão de 20% (vinte por cento) ao ano.
5.

Descrever o propósito do negócio

A aquisição está alinhada com a estratégia da Companhia de crescimento orgânico e por meio de aquisições, focado em
empresas que acrescentem know-how ao Grupo Pardini.
6.

Fornecer análise dos benefícios, custos e riscos do negócio

A Aquisição permitirá à Companhia reforçar seu portfolio de exames especializados, colaborando assim na consolidação de
sua posição em exames toxicológicos de alta complexidade. Espera-se, ainda, aumento dos resultados financeiros e
aperfeiçoamento do Labfar, com a utilização da estrutura administrativa do Hermes Pardini.
Os custos do negócio são os valores pagos aos atuais sócios da Adquirida pela Aquisição e o risco seria o de insucesso na
condução das operações da Adquirida, ou de insucesso no alinhamento de processos de sinergia entre a Companhia e a
Adquirida.
7.

Informar quais custos serão incorridos pela companhia caso o negócio não seja aprovado

Custos com assessoria jurídica, contratação de empresa de auditoria e despesas incorridas na diligência legal.
8.

Descrever as fontes de recursos para o negócio

Recursos próprios, disponíveis no caixa da Companhia.
9.

Descrever os planos dos administradores para a companhia cujo controle foi ou será adquirido

Os planos dos administradores para a Adquirida são: (i) promover o aperfeiçoamento da gestão administrativa e financeira
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do Labfar, melhorando seus resultados; e (ii) fortalecer a atuação da empresa em exames toxicológicos, expandido seu
portifolio de exames no segmento Lab-to-Lab.
10.

Fornecer declaração justificada dos administradores recomendando aprovação do negócio

Em vista dos benefícios que a aquisição de controle da Adquirida pode propiciar à Companhia, como a ampliação no portfolio
de testes toxicológicos especializados, integração de forças e know-how, bem como na continuidade à implementação da
estratégia da Companhia de expandir o portfolio de testes com alto grau de especialização por meio de aquisições, o
Conselho de Administração recomenda que os acionistas, após a leitura e exame dos documentos colocados à sua
disposição, deliberem pela aprovação do negócio.
11.

Descrever qualquer relação societária existente, ainda que indireta, entre:
a.

Qualquer dos vendedores ou a sociedade cujo controle foi ou será alienado; e

Não aplicável.
b.

Partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse
assunto

Não aplicável.
12.

Informar detalhes de qualquer negócio realizado nos últimos 2 (dois) anos por partes relacionadas à
companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto, com participações societárias
ou outros valores mobiliários ou títulos de dívida da sociedade cujo controle foi ou será adquirido
Não aplicável.

13.

Fornecer cópia de todos os estudos e laudos de avaliação, preparados pela companhia ou por terceiros, que
subsidiaram a negociação do preço de aquisição
O laudo de avaliação da aquisição encontra-se no Anexo III desta Proposta da Administração.

14.

Em relação a terceiros que prepararam estudos ou laudos de avaliação
a.

Informar o nome

Apsis Consultoria e Avaliações Ltda, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do
Passeio 62, sala 601, Bairro Centro, CEP 20.021-290, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.681.365/0001-30 e no
CRC/RJ sob o nº 005112/O-9.
b.

Descrever sua capacitação

A Apsis é uma empresa com aproximadamente 40 (quarenta) anos de mercado, prestando serviços relacionados
a assessoria contábil e regulatória, certificação contábil, avaliação de empresas, dentre outras. A empresa é
regularmente inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, estando habilitada para o
desenvolvimento dos serviços contratados.
c.

Descrever como foram selecionados

Avaliação de capacitação técnica pela Administração da Companhia, vis a vis os custos apresentados para a
prestação dos serviços.

45

15.

Informar se são partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse
assunto
A Adquirida não é parte relacionada à Companhia.
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM
02 DE ABRIL DE 2018
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

ANEXO V - INFORMAÇÕES INDICADAS NO ANEXO 20 DA ICVM 481/09 COM RELAÇÃO AO DIREITO DE RECESSO
DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CONTROLE DA LABFAR PESQUISAS E SERVIÇOS LTDA.

1.

Descrever o evento que deu ou dará ensejo ao recesso e seu fundamento jurídico

A Aquisição configura hipótese de direito de recesso prevista no artigo 256, § 2º da Lei das Sociedades por Ações.
2.

Informar as ações e classes às quais se aplica o recesso

Farão jus ao direito de retirada os acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia na data da divulgação
do Comunicado ao Mercado que divulgou a Aquisição (02 de Abril de 2018), inclusive (“Data de Corte”). Os acionistas
titulares de ações ordinárias que desejarem exercer o direito de recesso serão reembolsados pelo número de ações que
possuírem no momento de exercício do direito de recesso, até no máximo o número de ações de que eram titulares na Data
de Corte. As ações de emissão da Companhia adquiridas após a Data de Corte não conferirão aos seus titulares o direito de
recesso.
3.

Informar a data da primeira publicação do edital de convocação da assembleia, bem como a data da
comunicação do fato relevante referente à deliberação que deu ou dará ensejo ao recesso

O edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a fim de deliberar acerca da Aquisição será
divulgado e arquivado na CVM no dia 15 de março de 2018 e será publicado nas edições dos dias 16, 17 e 20 de março de
2018 nos jornais Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no jornal “Diário do Comércio”. A aquisição foi divulgada através
do Comunicado ao Mercado publicado pela Companhia em 15 de março de 2018.
4.

Informar o prazo para exercício do direito de recesso e a data que será considerada para efeito da determinação
dos titulares das ações que poderão exercer o direito de recesso

O direito de recesso poderá ser exercido, nos termos do artigo 137, IV, da Lei das Sociedades por Ações, em até 30 (trinta)
dias contados da data da publicação da ata da Assembleia Geral Extraordinária que aprovar a Aquisição.
5.

Informar o valor do reembolso por ação ou, caso não seja possível determiná-lo previamente, a estimativa da
administração acerca desse valor

O valor de reembolso das ações objeto do exercício do direito de recesso será de R$3,35 (três reais e trinta e cinco centavos)
por ação.
6.

Informar a forma de cálculo do valor do reembolso

Nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor por ação a ser pago em virtude do exercício do direito de
recesso será calculado com base no respectivo valor de patrimônio líquido por ação. Com base nas demonstrações
financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, as quais já foram divulgadas
pela Companhia, e foram devidamente aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 28 de abril de 2017,
o valor de patrimônio líquido por ação é de R$3,35 (três reais e trinta e cinco centavos).
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7.

Informar se os acionistas terão direito de solicitar o levantamento de balanço especial

Considerando que a deliberação da Assembleia Geral Extraordinária que aprovar a Aquisição irá ocorrer mais de 60
(sessenta) dias depois da data da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que aprovou o último balanço, ocorrida em
28 de abril de 2017, será facultado aos acionistas dissidentes requerer levantamento de balanço especial, nos termos do
artigo 45, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações.
A solicitação de levantamento de balanço especial deverá ser realizada através do envio de carta enviada a sede da
Companhia, direcionada ao departamento de relações com investidores, acompanhada: (a) do comprovante expedido pela
instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei das
Sociedades por Ações, (b) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato
contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente, datado de até dois dias úteis antes da
realização da AGE; e (c) na hipótese de representação do acionista, instrumento de mandato, o qual deverá (i) ter sido
outorgado em conformidade com as disposições do §1º do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, (ii) apresentar firmas
reconhecidas. O acionista, seu representante legal ou o mandatário, conforme o caso, deverá encaminhar cópia dos
documentos que comprovem sua identidade: (a) documento de identificação com foto, para as pessoas físicas; (b) cópia
autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de
representação, bem como documento de identificação com foto dos representantes legais, para as pessoas jurídicas; e (c)
cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social de seu administrador, além
da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto dos
representantes legais, para os fundos de investimento. No caso das pessoas jurídicas estrangeiras, a documentação que
comprova os poderes de representação deverá passar por processo de notarização e consularização2. Documentos redigidos
em outras línguas, nos termos do Decreto-Lei n.º 4.657, de 4 de setembro de 1942, conforme alterado, só serão aceitos
mediante apresentação de tradução juramentada.
8.

Caso o valor do reembolso seja determinado mediante avaliação, listar os peritos ou empresas especializadas
recomendadas pela administração
Não aplicável.

9.

Na hipótese de incorporação, incorporação de ações ou fusão envolvendo sociedades controladora e
controlada ou sob o controle comum
a.

Calcular as relações de substituição das ações com base no valor do patrimônio líquido a preços de
mercado ou outro critério aceito pela CVM
Não aplicável.

b.

Informar se as relações de substituição das ações previstas no protocolo da operação são menos
vantajosas que as calculadas de acordo com o item 9(a) acima
Não aplicável.

c.

Informar o valor do reembolso calculado com base no valor do patrimônio líquido a preços de
mercado ou outro critério aceito pela CVM
Não aplicável.

10.

Informar o valor patrimonial de cada ação apurado de acordo com último balanço aprovado

2

Nos termos da Convenção Sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, celebrada em 5 de
outubro de 1961, e promulgada pelo Decreto Nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, fica dispensada a consularização de documentos
estrangeiros emitidos em países signatários da mencionada convenção, desde que observados todos os seus termos e condições.
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Nos termos da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária datada de 28 de abril de 2017, o valor patrimonial por ação do
balanço aprovado naquela data é de R$3,35 (três reais e trinta e cinco centavos).
11.

Informar a cotação de cada classe ou espécie de ações às quais se aplica o recesso nos mercados em que são
negociadas, identificando:
i.

Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos



Ano de 2018 (01/01/2018 a 14/03/2018)
Mínima: R$27,68 (vinte e sete reais e sessenta e oito centavos).
Média: R$31,19 (trinta e um reais e dezenove centavos).
Máxima: R$33,98 (trinta e três reais e noventa e oito centavos].



Ano de 2017 (14/02/2017 a 31/12/2017):
Mínima: R$17,89 (dezessete reais e oitenta e nove centavos).
Média: R$26,27 (vinte e seis reais e vinte e sete centavos).
Máxima: R$34,18 (trinta e quatro reais e dezoito centavos).
A Companhia passou a ter suas ações negociadas em bolsa de valores em 14/02/2017, sendo assim não é
possível disponibilizar informações anteriores a esta data.

ii.

Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos



01/01/2018 a 14/03/2018:
Mínima: R$27,68 (vinte e sete reais e sessenta e oito centavos).
Média: R$31,19(trinta e um reais e dezenove centavos).
Máxima: R$33,98 (trinta e três reais e noventa e oito centavos.



01/10/2017 a 31/12/2017:
Mínima: R$29,02 (vinte e nove reais e dois centavos).
Média: R$31,11 (trinta e um reais e onze centavos).
Máxima: R$34,18 (trinta e quatro reais e dezoito centavos).



01/07/2017 a 30/09/2017:
Mínima: R$23,05 (vinte e três reais e cinco centavos).
Média: R$28,77 (vinte e oito reais e setenta e sete centavos).
Máxima: R$32,69 (trinta e dois reais e sessenta e nove centavos).



01/04/2017 a 30/06/2017:
Mínima: R$18,80 (dezoito reais e oitenta centavos).
Média: R$22,87 (vinte e dois reais e oitenta e sete centavos).
Máxima: R$26,78 (vinte e seis reais e setenta e oito centavos).



14/02/2017 a 31/03/2017:
Mínima: R$17,89 (dezessete reais e oitenta e nove centavos).
Média: R$18,82 (dezoito reais e oitenta e dois centavos).
Máxima: R$19,71 (dezenove reais e setenta e um centavos).
A Companhia passou a ter suas ações negociadas em bolsa de valores em 14/02/2017, sendo assim não é
possível disponibilizar informações anteriores a esta data.
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iii.

Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses



Março – 01/03/2018 a 14/03/2018:
Mínima: R$28,81 (vinte e oito reais e oitenta e um centavos).
Média: R$31,41 (trinta e um reais e quarenta e um centavos).
Máxima: R$33,24 (trinta e três reais e vinte e quatro centavos).



Fevereiro – 01/02/2018 a 28/02/2018:
Mínima: R$27,68 (vinte e sete reais e sessenta e oito centavos).
Média: R$30,06 (trinta reais e seis centavos).
Máxima: R$31,70 (trinta e um reais e setenta centavos).



Janeiro – 01/01/2018 a 31/01/2018
Mínima: R$30,23 (trinta reais e vinte e três centavos).
Média: R$32,05 (trinta e dois reais e cinco centavos).
Máxima: R$33,98 (trinta e três reais e noventa e oito centavos.



Dezembro – 01/12/2017 a 31/12/2017:
Mínima: R$29,55 (vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos).
Média: R$30,97 (trinta reais e noventa e sete centavos).
Máxima: R$34,18 (trinta e quatro reais e dezoito centavos).



Novembro – 01/11/2017 a 31/11/2017:
Mínima: R$29,15 (vinte e nove reais e quinze centavos).
Média: R$31,49 (trinta e um reais e quarenta e nove centavos).
Máxima: R$33,71 (trinta e três reais e setenta e um centavos).



Outubro – 01/10/2017 a 31/10/2017:
Mínima: R$29,02 (vinte e nove reais e dois centavos).
Média: R$30,89 (trinta reais e oitenta e nove centavos).
Máxima: R$31,73 (trinta e um reais e setenta e três centavos).



Setembro – 01/09/2017 a 30/09/2017:
Mínima: R$29,14 (vinte e nove reais e quatorze centavos)
Média: R$31,39 (trinta e um reais e trinta e nove centavos)
Máximo: R$31,31 (trinta e um reais e trinta e um centavos)

iv.

Cotação média nos últimos 90 (noventa) dias

R$31,23 (trinta e um reais e vinte e três centavos) considerando as cotações de fechamento entre os dias 14 de
dezembro de 2017 e o dia 14 de março de 2018, inclusive.
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