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

por processo de notarização e consularização 1. 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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