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Companhia aberta

Ata da deliberação do Conselho de Administração
Realizada em 26 de novembro de 2018
Lavrada na forma de Sumário
1. Data, Hora e Local: Às 16h00min do dia 26 de novembro de 2018, no Núcleo Técnico
Operacional, na Cidade de Vespasiano, Estado de Minas Gerais, situado na Avenida das
Nações, nº 2.448.
2. Presença: Nos termos do art. 16, §4º, do estatuto social, os membros do Conselho de
Administração entendem que as matérias objeto da presente deliberação já foram
suficientemente debatidas, consentindo com a dispensa da reunião. Assim, os membros do
Conselho de Administração decidiram por escrito.
3. Convocação: Dispensada a convocação, em virtude da participação de todos os
conselheiros.
4. Mesa: Presidente: Victor Cavalcanti Pardini
Secretária: Regina Pardini
5. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre (i) a aprovação dos termos e condições da 2ª
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em
série única, da Companhia, no montante total de R$210.000.000,00 (duzentos e dez milhões
de reais) (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), para distribuição pública com
esforços restritos de colocação, em consonância com a Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM
476” e “Oferta”, respectivamente); (ii) a autorização aos Diretores da Companhia para que
adotem todas as medidas e pratiquem todos os atos necessários para a realização e

formalização da Emissão e da Oferta; e (iii) a ratificação dos atos já praticados pelos
Diretores da Companhia, relacionados às matérias descritas nos itens “(i)” e “(ii)” acima.
6. Deliberações: Após análise e discussão das matérias dispostas na ordem do dia, os
Conselheiros de Administração decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas,
o quanto segue:
6.1. Aprovar a Emissão e a Oferta, com as seguintes e principais características, as quais
serão detalhadas e regulamentadas no “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda)
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em
Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, do Instituto Hermes Pardini
S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário (conforme definido abaixo)
(“Escritura de Emissão”):
6.1.1. Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$210.000.000,00 (duzentos
e dez milhões de reais) na Data de Emissão (conforme definida abaixo).
6.1.2. Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00
(um mil reais) na Data de Emissão (conforme definida abaixo) (“Valor Nominal
Unitário”).
6.1.3. Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures
será aquela definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”).
6.1.4. Número da Emissão: A Emissão representa a 2ª (segunda) emissão de debêntures da
Companhia.
6.1.5. Número de Séries: A Emissão será realizada em série única.
6.1.6. Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 210.000 (duzentas e dez mil) Debêntures.
6.1.7. Prazo de Vigência e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de vencimento
antecipado das Debêntures, de Resgate Antecipado Facultativo (conforme definido
abaixo), de Oferta de Resgate Antecipado Total (conforme definida abaixo) e as demais
hipóteses de resgate da totalidade das Debêntures a serem previstas na Escritura de
Emissão, as Debêntures terão prazo de vigência de 5 (cinco) anos contados da Data de
Emissão.

6.1.8. Tipo, Forma e Comprovação da Titularidade das Debêntures: As Debêntures serão
emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de certificados e/ou cautelas.
Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato
das Debêntures, emitido pelo escriturador das Debêntures. Adicionalmente, com relação
às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão – Segmento CETIP UTVM (“B3”), será expedido, por esta, extrato em nome do
debenturista, que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures.
6.1.9. Conversibilidade: As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão
da Companhia.
6.1.10. Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58, caput,
da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, não contando com garantia
real ou fidejussória, ou qualquer segregação de bens da Emissora como garantia aos
debenturistas em caso de necessidade de execução judicial ou extrajudicial das
obrigações da Emissora decorrentes das Debêntures e da Escritura de Emissão, e não
conferindo qualquer privilégio, especial ou geral, aos debenturistas.
6.1.11. Direito de Preferência: Não haverá direito de preferência dos atuais acionistas da
Emissora na subscrição das Debêntures.
6.1.12. Repactuação Programada: As Debêntures não serão objeto de repactuação programada.
6.1.13. Amortização Programada: Sem prejuízo dos pagamentos ocorridos em decorrência de
vencimento antecipado das Debêntures, de Resgate Antecipado Facultativo (conforme
definido abaixo), de Amortização Extraordinária Facultativa (conforme definida
abaixo), de Oferta de Resgate Antecipado Total (conforme definida abaixo) e das
demais hipóteses de resgate da totalidade das Debêntures a serem previstas na Escritura
de Emissão, o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme
o caso, será amortizado em 2 (duas) parcelas anuais, nas datas e percentuais a serem
detalhados na Escritura de Emissão.
6.1.14. Atualização Monetária das Debêntures: O Valor Nominal Unitário não será atualizado
monetariamente.
6.1.15. Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor Nominal
Unitário, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a, no
máximo, 109,25% (cento e nove inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) da

variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros – DI de
um dia, over extra grupo, denominadas “Taxas DI Over Extra Grupo”, expressas na
forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (conforme
definidos abaixo), calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário
disponível em sua página na internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), sendo que
a remuneração final das Debêntures será definida em procedimento de bookbuilding e
ratificada por meio de aditamento à Escritura de Emissão (“Remuneração”), sem
necessidade de nova aprovação societária ou ratificação pela Emissora, ou de
realização de Assembleia Geral de Debenturistas. A Remuneração será calculada de
forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por Dias Úteis (conforme definidos
abaixo) decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do
Valor Nominal Unitário, conforme o caso, desde a primeira data de integralização das
Debêntures (“Data de 1ª Integralização”) (inclusive) ou desde a Data de Pagamento da
Remuneração (conforme definida abaixo) (inclusive) imediatamente anterior,
conforme o caso, até a data de seu efetivo pagamento (exclusive). A Remuneração
será calculada de acordo com a fórmula a ser detalhada na Escritura de Emissão. Serão
entendidos como “Dia(s) Útil(eis)”, para os fins da Escritura de Emissão, (i) com
relação ao cálculo da Remuneração e qualquer obrigação pecuniária realizada por
meio da B3, qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional;
e (ii) com relação a qualquer obrigação não pecuniária prevista na Escritura de
Emissão, qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, e/ou na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro.
6.1.16. Pagamento da Remuneração: Sem prejuízo dos pagamentos ocorridos em decorrência
de vencimento antecipado das Debêntures, de Resgate Antecipado Facultativo
(conforme definido abaixo), de Amortização Extraordinária Facultativa (conforme
definida abaixo), de Oferta de Resgate Antecipado Total (conforme definida abaixo) e
das demais hipóteses de resgate da totalidade das Debêntures a serem previstas na
Escritura de Emissão, a Remuneração será paga semestralmente, a partir da Data de
Emissão, nas datas a serem especificadas na Escritura de Emissão (“Data de Pagamento
da Remuneração”).
6.1.17. Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de Subscrição e Integralização: O preço
de subscrição das Debêntures será, no caso da primeira subscrição e integralização das
Debêntures, o seu Valor Nominal Unitário, e, no caso das demais subscrições e
integralizações das Debêntures, o seu Valor Nominal Unitário, acrescido da
Remuneração calculada pro rata temporis de acordo com os termos a serem previstos

na Escritura de Emissão, desde a Data de 1ª Integralização das Debêntures (inclusive)
até a data de sua efetiva subscrição e integralização (exclusive), observado que será
permitida a subscrição das Debêntures com ágio ou deságio, desde que seja aplicado à
totalidade das Debêntures (“Preço de Subscrição”). A integralização das Debêntures
será à vista, no ato de subscrição, em moeda corrente nacional, de acordo com as regras
de liquidação financeira da B3, pelo Preço de Subscrição.
6.1.18. Resgate Antecipado Facultativo e Amortização Extraordinária Facultativa: A
Emissora poderá realizar, observados os termos e condições a serem estabelecidos na
Escritura de Emissão, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo a partir do 24º
(vigésimo quarto) mês contado da Data de Emissão (inclusive), (i) o resgate
antecipado facultativo da totalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado
Facultativo”); e (ii) a amortização extraordinária parcial facultativa das Debêntures,
limitada a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário ou do saldo do
Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures (“Amortização
Extraordinária Facultativa”), mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário, de
parcela do Valor Nominal Unitário, do saldo do Valor Nominal Unitário ou de parcela
do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures objeto do
Resgate Antecipado Facultativo ou da Amortização Extraordinária Facultativa,
acrescido (a) da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de 1ª
Integralização (inclusive) ou desde a Data de Pagamento da Remuneração
imediatamente anterior (inclusive), até a data do efetivo Resgate Antecipado
Facultativo (exclusive) ou da efetiva Amortização Extraordinária Facultativa
(exclusive); (b) dos demais encargos devidos e não pagos até a data do Resgate
Antecipado Facultativo (exclusive) ou da Amortização Extraordinária Facultativa
(exclusive), conforme o caso; bem como (c) de um prêmio de 0,30% (trinta centésimos
por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, pelo prazo
remanescente das Debêntures, incidente sobre o Valor Nominal Unitário, parcela do
Valor Nominal Unitário, saldo do Valor Nominal Unitário ou parcela do saldo do
Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures objeto do Resgate
Antecipado Facultativo ou da Amortização Extraordinária Facultativa, acrescido da
Remuneração e dos demais encargos descritos no item “(b)” acima (i.e. de um prêmio
incidente sobre o somatório dos itens “(a)” e “(b)” acima), de acordo com a fórmula a
ser detalhada na Escritura de Emissão.
6.1.19. Oferta de Resgate Antecipado Total: A Emissora poderá realizar, a seu exclusivo
critério, a qualquer tempo, oferta de resgate antecipado total das Debêntures, com o
consequente cancelamento de tais Debêntures, a qual será endereçada a todos os

debenturistas, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os
debenturistas para aceitar a oferta de resgate antecipado total das Debêntures de que
forem titulares, de acordo com os termos e condições a serem previstos na Escritura
de Emissão (“Oferta de Resgate Antecipado Total”).
6.1.20. Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão realizados
pela Emissora, (i) com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente
na B3, por meio da B3; ou (ii) para as Debêntures que não estejam custodiadas
eletronicamente na B3, por meio do banco liquidante ou, com relação aos pagamentos
que não possam ser realizados por meio do banco liquidante, na sede da Emissora,
conforme o caso.
6.1.21. Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de
qualquer valor devido aos debenturistas nos termos a serem previstos na Escritura de
Emissão, adicionalmente ao pagamento da Remuneração aplicável, calculada pro rata
temporis desde a data do inadimplemento (inclusive), até a data do efetivo pagamento
(exclusive), incidirão, sobre todos e quaisquer valores em atraso, independentemente de
aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (i) juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento
(inclusive) até a data do efetivo pagamento (exclusive); e (ii) multa convencional, de
2% (dois por cento) (“Encargos Moratórios”).
6.1.22. Vencimento Antecipado: A Escritura de Emissão estabelecerá os eventos que
acarretarão em vencimento antecipado das Debêntures, a serem negociados e definidos
de comum acordo entre a Companhia e os Coordenadores (conforme definidos abaixo),
de acordo com as práticas usuais de mercado para operações dessa natureza.
6.1.23. Colocação e Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto de oferta
pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, sob
o regime de garantia firme de colocação da totalidade das Debêntures, com a
intermediação de instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais
(“Coordenadores”, sendo um deles o coordenadores líder da Emissão “Coordenador
Líder”), podendo ser subscritas por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores
Profissionais (conforme definidos pela regulamentação aplicável), nos termos da
Instrução CVM 476 e observados os termos e condições a serem previstos na Escritura
de Emissão.

6.1.24. Agente Fiduciário: O agente fiduciário contratado como representante dos titulares das
Debêntures é a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
(“Agente Fiduciário”).
6.1.25. Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: As Debêntures serão depositadas
para distribuição no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de
Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição
liquidada financeiramente por meio da B3. As Debêntures serão depositadas para
negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores
Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as
negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na
B3. As Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias contados de cada subscrição
ou aquisição inicial por Investidores Profissionais (conforme definidos na
regulamentação aplicável), conforme disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM
476, salvo na hipótese do lote objeto de garantia firme de colocação pelos
Coordenadores indicados no momento da subscrição, observados, na negociação
subsequente, os limites e condições previstos nos artigos 2º e 3º da Instrução CVM 476
e, em todos os casos, observado o cumprimento, pela Emissora, do artigo 17 da
Instrução CVM 476, sendo que a negociação das Debêntures deverá sempre respeitar as
disposições legais e regulamentares aplicáveis.
6.1.26. Destinação dos Recursos: A totalidade dos recursos captados por meio da Emissão será
utilizada para atender aos negócios de gestão ordinária da Emissora, por meio do
reperfilamento de dívidas da Emissora, incluindo a liquidação integral das debêntures
da 1ª (primeira) emissão de debêntures da Emissora.
6.2. Autorizar os Diretores da Companhia a adotar todas as medidas e praticar todos os
atos necessários para a realização e formalização da Emissão e da Oferta, incluindo, mas não
se limitando, às seguintes providências: (a) negociação de todos os termos e condições que
venham a ser aplicáveis à Emissão e à Oferta, especialmente as hipóteses de vencimento
antecipado das Debêntures; (b) celebração da Escritura de Emissão, dos aditamentos à
Escritura de Emissão e do contrato de colocação a ser celebrado entre a Emissora e os
Coordenadores, não sendo necessárias novas autorizações societárias para fins da celebração
de aditamentos aos instrumentos acima mencionados; (c) a contratação dos prestadores de
serviço da Emissão, tais como, mas não se limitando, os Coordenadores, o Agente Fiduciário,
o escriturador, o banco liquidante, a agência de rating pra a Emissão, e os assessores legais,
entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos e fixar-lhes os

honorários; e (d) a contratação dos sistemas de distribuição e negociação das Debêntures nos
mercados primário e secundário operacionalizados pela B3.
6.3. Ratificar todos os atos já praticados pelos Diretores da Companhia, relacionados às
matérias descritas nos itens 6.1 e 6.2 acima.

7. Encerramento: Não havendo nenhuma outra manifestação, passou-se à lavratura da
presente Ata em forma de sumário, que foi aprovada por todos os conselheiros.

Vespasiano-MG, 26 de novembro de 2018.
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