Terceiro Aditamento e Consolidação do Acordo de Acionistas do
Instituto Hermes Pardini S.A.

TERCEIRO ADITAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO
ACORDO DE ACIONISTAS DO INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.
Pelo presente instrumento particular de acordo de acionistas, as partes a seguir nomeadas:
1.

ÁUREA MARIA PARDINI, brasileira, em união estável, dentista, inscrita no CPF/MF sob
o n° 481.409.376-49, portadora da Carteira de Identidade nº MG 756.095/SSP-MG, com
domicílio profissional no município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua
Jornalista Djalma Andrade, nº 46, sala 506, Setor A, Bairro Belvedere, CEP 30320-540
(“Áurea”);

2.

REGINA PARDINI, brasileira, separada judicialmente, médica, inscrita no CPF/MF sob o
n°465.312.976-20, portadora da Carteira de Identidade nº M-756.094/SSP-MG, residente
e domiciliada no município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua
Maranhão, n° 1020, apartamento 2001, bairro Funcionários, CEP 30150-331 (“Regina”);
e

3.

VICTOR CAVALCANTI PARDINI, brasileiro, casado, médico, inscrito no CPF/MF sob o
nº 525.560.696-00, portador da Carteira de Identidade nº M-756.093/SSP-MG, residente
e domiciliado no município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Roberto
Alvarenga de Paula, nº 575, Condomínio Clube dos Caçadores, bairro Mangabeiras,
CEP 30210-440 (“Victor”);

doravante denominados individualmente como “Parte” ou “Acionista” e, em conjunto, como “Família
Pardini”, “Partes” ou “Acionistas”,
4.

AP PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI, com sede no município de
Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Jornalista Djalma Andrade, nº 46, Sala
506, Setor A, Bairro Belvedere, CEP 30320-540, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
08.423.198/0001-28 (“AP”);

5.

RP PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI, com sede no município de
Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno nº 3.825, 5° andar,
bairro Santa Efigênia, CEP 30110-021, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.415.230/000123 (“RP”);

6.

VP PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI, com sede no município de
Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno nº 3.825, 5° andar,
bairro Santa Efigênia, CEP 30110-021, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.415.206/000194 (“VP”);

e, ainda, na qualidade de Interveniente Anuente,
7.

INSTITUTO HERMES PARDINI S.A., sociedade anônima de capital aberto, com sede no
município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Aimorés, nº 66, bairro
Funcionários, CEP 30140-070, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 19.378.769/0001-76
(“Companhia”).

CONSIDERANDO QUE:
(i)

Em 05 de setembro de 2017 foi formalizada Decisão da Titular da RP, por meio da qual
foi aprovada a redução de capital social da RP, que passou de R$5.201.124,00 (cinco
milhões, duzentos e um mil, cento e vinte e quatro reais) para R$926.867,00 (novecentos
e vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais), mediante a entrega de 27.532.166
(vinte e sete milhões, quinhentos e trinta e dois mil, cento e sessenta e seis) ações do
IHP para Regina, titular da RP.

(ii)

Em 05 de setembro de 2017 foi formalizada Decisão do Titular da VP, por meio da qual
foi aprovada a redução de capital social da VP, que passou de R$5.201.124,00 (cinco
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milhões, duzentos e um mil, cento e vinte e quatro reais) para R$926.499,00 (novecentos
e vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais), mediante a entrega de
27.532.166 (vinte e sete milhões, quinhentos e trinta e dois mil, cento e sessenta e seis)
ações do IHP para Victor, titular da VP.
(iii)

Em 1º novembro de 2017 a titular da AP deliberou pela dissolução, liquidação e extinção
da AP, tendo sido entregues 27.532.166 (vinte e sete milhões, quinhentos e trinta e dois
mil, cento e sessenta e seis) ações do IHP para Áurea, titular da AP, em função da
liquidação dos ativos e passivos da AP;

(iv)

Em função das transferências de Ações descritas nos Considerandos (i), (ii) e (iii) deste
Terceiro Aditamento, o quadro de acionistas da Companhia se consolidou da seguinte
forma:
ACIONISTA
Áurea Pardini
AP Participações Eireli
Regina Pardini
RP Participações Eireli
Victor Pardini
VP Participações Eireli
TOTAL

(v)

QUANTIDADE DE AÇÕES
28.261.833
0
28.261.833
0
28.261.833
0
84.785.499

Os Acionistas desejam readequar as disposições do Acordo, para que estejam
consoantes à nova distribuição das Ações.

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Terceiro Aditamento e Consolidação do Acordo de
Acionistas do Instituto Hermes Pardini S.A. (“Acordo”), nos seguintes termos e condições:
1.

ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
1.1. Em função das transferências de Ações descritas nos Considerandos (i), (ii) e (iii) deste
Terceiro Aditamento, as Acionistas AP, RP e VP deixaram de deter Ações da Companhia,
razão pela qual as Partes extinguem o presente Acordo com relação a AP, RP e VP.
1.2. Ainda no tocante às transferências de ações do IHP descritas nos Considerandos (i), (ii)
e (iii) deste Terceiro Aditamento, Áurea Pardini, AP, Regina Pardini, RP, Victor Pardini e VP
renunciam expressa e mutuamente: (a) ao exercício do Direito de Preferência previsto na
Cláusula VIII do Acordo, e (b) ao exercício do Direito de Venda Conjunta (Tag Along) previsto
na Cláusula X do Acordo.
1.3. Áurea Pardini, AP Participações Eireli, Regina Pardini, RP Participações Eireli, Victor
Pardini e VP Participações Eireli declaram mútua e expressamente estarem cientes e
concordarem com as transferências de ações do IHP descritas nos Considerandos (i), (ii) e (iii)
deste Terceiro Aditamento, outorgando mutuamente entre si a mais plena, ampla, irrevogável
e irretratável quitação com relação às referidas transferências e renunciando expressamente,
neste ato, a qualquer reclamação, reinvindicação e/ou qualquer outro direito, de qualquer
natureza, relacionado às transferências de ações do IHP descritas nos Considerandos (i), (ii) e
(iii) deste Terceiro Aditamento.

2.

CONSOLIDAÇÃO DO ACORDO
2.1. Resolvem as Acionistas consolidar a redação do Acordo, conforme redação que se
segue, de modo a refletir a extinção do Acordo com relação à AP, RP e VP. A redação ora
consolidada substituirá integralmente o Segundo Aditamento ao Acordo de Acionistas
celebrado em 18 de janeiro de 2017, passando o Acordo a reger-se pelas seguintes cláusulas

- ACORDO DE ACIONISTAS DO INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. PÁGINA 2 DE 22

Terceiro Aditamento e Consolidação do Acordo de Acionistas do
Instituto Hermes Pardini S.A.

e condições, respeitada a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei
das Sociedades por Ações”), especialmente o seu artigo 118:

ACORDO DE ACIONISTAS DO INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.
- CONSOLIDADO EM 11 DE DEZEMBRO DE 2017 -

CLÁUSULA I.

DEFINIÇÕES

1.1

Definições. Os termos usados com letra inicial maiúscula neste Acordo, seja no singular,
seja no plural, terão os significados que lhes são atribuídos no Anexo 1.1.

1.2

Regras de Interpretação. Na interpretação deste Acordo:

(i)

os cabeçalhos e títulos não limitarão ou afetarão, de qualquer modo, a interpretação do
texto, servindo apenas para conveniência e referência;

(ii)

os termos “incluindo”, “inclusive”, “inclui”, “incluído” e suas derivações e termos análogos
serão interpretados como se estivessem acompanhados pela frase “entre outros”, e,
portanto, de maneira exemplificativa e nunca restritiva;

(iii)

as referências a quaisquer documentos ou instrumentos incluem todos os respectivos
aditivos, substituições, consolidações e complementações, exceto se de outra forma
expressamente previsto;

(iv)

as referências a disposições legais e regulatórias devem ser interpretadas como
referências a essas disposições conforme vigentes à época do fato a que se aplicam, e
devem incluir quaisquer disposições das quais se originam (com ou sem modificações) e
quaisquer decisões, regulamentos, instrumentos ou outras normas legais a elas
subordinadas;

(v)

salvo indicação expressa em contrário, as referências a seções, cláusulas e anexos
referem-se a seções, cláusulas e anexos deste Acordo;

(vi)

todas as referências a pessoas incluem seus sucessores, beneficiários e cessionários
permitidos;

(vii)

todas as definições utilizadas neste Acordo serão aplicáveis para o singular ou plural e
independente de gênero;

(viii)

todos os termos contábeis deverão ser interpretados de acordo com os princípios
contábeis geralmente aceitos no Brasil emanados da lei aplicável e das normas
contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC; e

(ix)

todos os prazos aqui estipulados ou daqui decorrentes deverão ser calculados na forma
estabelecida pelo art. 132 do Código Civil, isto é, excluindo-se o dia do começo e
incluindo o dia do vencimento, prorrogando-se qualquer prazo que se encerre em um dia
que não seja considerado um dia útil para o dia útil imediatamente subsequente, sem
que disso decorra a incidência de qualquer encargo de mora.

CLÁUSULA II.
2.1

PRINCÍPIOS BÁSICOS DA COMPANHIA

As Partes deverão exercer seu direito de voto e poder de controle de boa-fé e de modo a
garantir que as atividades da Companhia sejam pautadas nos seguintes princípios
básicos e premissas:

- ACORDO DE ACIONISTAS DO INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. PÁGINA 3 DE 22

Terceiro Aditamento e Consolidação do Acordo de Acionistas do
Instituto Hermes Pardini S.A.

(i)

a gestão dos negócios da Companhia será exercida por profissionais éticos, experientes
e capacitados, que atendam às qualificações técnicas necessárias para os cargos por
eles ocupados e sejam alinhados com as crenças e valores da Companhia;

(ii)

o conselho de administração da Companhia será composto por membros éticos,
experientes e capacitados, que atendam às qualificações técnicas necessárias e sejam
alinhados com as crenças e valores da Companhia;

(iii)

as decisões estratégicas da Companhia deverão ter como objetivo básico e primordial o
crescimento sustentável e rentável de seus negócios, considerados e avaliados os riscos
pertinentes;

(iv)

a administração da Companhia deverá buscar altos níveis de lucratividade, eficiência,
rentabilidade, estabilidade e competitividade, respeitando sempre o compromisso de ser
um agente de promoção de desenvolvimento econômico e social;

(v)

a Companhia, as Partes e os membros do conselho de administração e da diretoria da
Companhia devem cumprir com todas as normas de governança corporativa aplicáveis à
Companhia, inclusive aquelas aplicáveis a companhias listadas no Novo Mercado;

(vi)

a contratação pela Companhia de parentes e herdeiros dos Acionistas, para cargos de
administração ou gerência, além de requisitos previstos legalmente e exigidos pela
regulação aplicável à Companhia, deverá atender também a requisitos mínimos de
experiência e capacitação, tais como experiência prévia na área de atuação, seja na
Companhia ou em outras empresas, cursos de graduação e pós graduação em
instituições de ensino superior; e

(vii)

eventuais relações comerciais entre a Companhia, as Partes e suas Partes
Relacionadas serão conduzidas em condições de mercado e sempre respeitando os
padrões de conduta que vierem a ser estipulados pelas Partes, bem como aqueles
estabelecidos na legislação e regulamentação aplicáveis e neste Acordo.

CLÁUSULA III.

OBJETO DO ACORDO. AÇÕES VINCULADAS

3.1

Objeto. O objeto do presente Acordo é disciplinar e regular: (i) a relação entre os
Acionistas na sua condição de acionistas da Companhia, e desta última como acionista
ou quotista de suas Subsidiárias; (ii) o direito de indicar membros para o conselho de
administração e para a diretoria; (iii) o exercício do direito de voto dos Acionistas em
relação às ações de emissão da Companhia; (iv) a transferência de ações de emissão
da Companhia pelos Acionistas; e (v) outros direitos e obrigações dos Acionistas em
relação à Companhia, nos termos adiante estipulados.

3.2

Subsidiárias. As disposições deste Acordo serão aplicadas, mutatis mutandis, às
Subsidiárias da Companhia, obrigando-se os Acionistas a fazer com que os
representantes da Companhia e de suas Subsidiárias exerçam seu direito de voto de
forma a cumprir as disposições deste Acordo nas assembleias gerais, reuniões,
assembleias de sócios e reuniões do conselho de administração, conforme o caso, das
Subsidiárias da Companhia. Os Acionistas abster-se-ão, e farão com que os seus
respectivos representantes se abstenham de praticar quaisquer atos que obstem o
cumprimento deste Acordo. O exercício de qualquer direito pelos representantes dos
Acionistas relativo à participação detida, direta ou indiretamente, pela Companhia nas
suas Subsidiárias estará sujeito a este Acordo.

3.3

Ações Vinculadas ao Acordo. Este Acordo vincula a totalidade das Ações, observado
que não estão sujeitas ou vinculadas a este Acordo as Ações Livres, observado o
disposto nos subitens desta Cláusula 3.3 e o disposto na Cláusula 4.5 (parte final).
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3.3.1 As Ações Livres poderão ser livremente Transferidas a quaisquer terceiros, a qualquer
tempo, seja privadamente ou por meio de negociação em bolsa de valores ou mercado
de balcão, não se aplicando às Ações Livres as disposições deste Acordo, inclusive as
previstas na CLÁUSULA VIII e CLÁUSULA X deste Acordo.
3.3.2 Caso qualquer dos Acionistas adquira, subscreva, receba ou de qualquer forma assuma
a titularidade definitiva de ações de emissão da Companhia, por qualquer meio, e deseje
vincular referidas ações ao Acordo, deverá encaminhar notificação aos demais
Acionistas comunicando a quantidade de ações a serem vinculadas ao Acordo. Após o
recebimento da notificação prevista nesta Cláusula 3.3.2 pelos demais Acionistas, as
ações estarão automaticamente vinculadas ao Acordo (e, portanto, compreendidas na
definição de “Ação”, nos termos deste Acordo), para todos os fins de direito, sem
necessidade de qualquer outra formalidade, e ficarão sujeitas a todos os termos e
condições previstos neste Acordo, inclusive os estipulados na CLÁUSULA IV,
CLÁUSULA VII, CLÁUSULA VIII e CLÁUSULA X. Após concluído o procedimento de
vinculação, previsto nesta Cláusula 3.3.2, as ações não poderão ser desvinculadas deste
Acordo, exceto pelo procedimento estipulado na CLÁUSULA IX.
3.3.3 As Acionistas não poderão solicitar a vinculação de ações ao Acordo, cuja titularidade
decorra de empréstimo de ações ou qualquer outra operação que não estabeleça a
aquisição da propriedade plena e irrevogável das referidas ações pelo Acionista.
3.4

Obrigatoriedade de Realização de OPA. Caso qualquer dos Acionistas adquira a
titularidade de uma quantidade de ações da Companhia ou adote medidas que resultem
na obrigação dos demais Acionistas de realizar uma oferta pública de aquisição, nos
termos da Lei das Sociedades por Ações, da regulação expedida pela CVM e/ou pela
BM&FBovespa (“OPA”), o Acionista que não houver participado da aquisição das ações
ou da adoção das medidas que resultaram na OPA poderá optar por:

(i)

manter-se vinculado ao Bloco de Controle e participar da OPA como comprador/ofertante
nas mesmas proporções de sua participação no Bloco de Controle; ou

(ii)

manter-se vinculado ao Bloco de Controle, porém, não participar da OPA como
comprador/ofertante, sendo que nessa hipótese os demais Acionistas deverão ofertar à
venda a esse Acionista que não figurou como comprador/ofertante na OPA uma
quantidade de ações que o permita manter, no mínimo, 25% mais 01 (uma) das Ações,
de forma a manter a possibilidade de veto em Reunião Prévia, conforme previsto na
Cláusula 4.5.1 do presente Acordo; ou

(iii)

manter-se vinculado ao Bloco de Controle, porém, não participar da OPA como
comprador/ofertante e não adquirir nenhuma ação adicional às que já possua.
3.4.1 As opções estipuladas na Cláusula 3.4 (i), (ii) e (iii) acima são as únicas opções à
disposição do Acionista que não houver participado da aquisição das ações ou da
adoção das medidas que resultaram na obrigação de realizar a OPA no que se refere à
aquisição de ações no contexto da OPA, sendo que cada Acionista renuncia desde já ao
direito de vender suas Ações ou suas Ações Livres na referida OPA.
3.4.2 Nas hipóteses da Cláusula 3.4(ii) e Cláusula 3.4(iii), ainda que a CVM, Poder Judiciário,
qualquer árbitro de procedimento arbitral ou qualquer Autoridade Governamental
entendam que a responsabilidade por realizar a OPA deve recair sobre todos os
Acionistas, aqueles Acionistas que efetivamente causaram a realização da OPA deverão
manter indene com relação a qualquer custo da OPA aquele Acionista que não comprou
as ações ou não participou da decisão que gerou a obrigação de realizar a OPA,
eximindo tal Acionista de quaisquer obrigações relacionadas à OPA.
3.4.3 Nas hipóteses da Cláusula 3.4(i) e Cláusula 3.4(ii), cada Acionista (i) terá direito de ter
acesso a todo e qualquer documento e informação relacionados com a OPA, e (ii) arcará
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com custos relativos à OPA (excluídos honorários de advogados) na proporção da
quantidade de ações que adquirir.
3.4.4 Na hipótese da Cláusula 3.4(ii), os Acionistas que figurarem como
compradores/ofertantes da OPA deverão ofertar a venda de ações ao outro Acionista
pelo mesmo preço por ação aplicado na OPA, acrescido dos custos relativos à OPA
(excluídos honorários de advogados) na proporção da quantidade de ações que o
Acionista vier a adquirir em tal oferta. O Acionista que não figurar como
ofertante/comprador na OPA terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da liquidação da
OPA, para manifestar sua vontade em adquirir ações na forma da Cláusula 3.4(ii). Se
exercer o direito de adquirir tais ações, deverá efetuar o pagamento, em moeda corrente
nacional, em até 30 (trinta) dias, contados de sua notificação que formalizou o exercício
da opção de comprar tais ações, mediante assinatura simultânea de todos os
documentos necessários para a transferência das ações para seu nome.
3.4.5 Em qualquer hipótese de realização de OPA que resulte no posterior fechamento de
capital da Companhia, todas as Ações Livres de titularidade dos Acionistas se vincularão
automaticamente ao presente Acordo, independentemente da vontade e/ou de qualquer
manifestação do respectivo Acionista. Na hipótese da Cláusula 3.4(ii), tais Ações Livres
que se tornem vinculadas ao presente Acordo (e, portanto, compreendidas na definição
de “Ação”) serão consideradas para fins do cômputo do percentual de 25% mais 01
(uma) das Ações referidos na Cláusula 3.4(ii).
CLÁUSULA IV.
4.1

EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO

Para regular o exercício do direito de voto no âmbito da administração da Companhia e
de suas Subsidiárias, fica estabelecido que a Família Pardini deverá exercer seus
respectivos direitos de voto nas assembleias gerais da Companhia e das Subsidiárias
como se fossem um só bloco (“Bloco de Controle”), o mesmo se aplicando aos membros
indicados pela Família Pardini para os órgãos da administração da Companhia e das
Subsidiárias, obrigando-se, para esta finalidade, a votar as matérias em estrita
conformidade com o que for estabelecido na respectiva Reunião Prévia, conforme
previsto neste Acordo.

Reuniões Prévias
4.2

A Família Pardini realizará, antes de todas e quaisquer (i) assembleias gerais da
Companhia; (ii) reuniões do conselho de administração da Companhia; e (iii)
assembleias gerais, reuniões de quotistas, assembleias de sócios, alterações de
contratos sociais ou reuniões do conselho de administração das Subsidiárias diretas ou
indiretas da Companhia (“Deliberação Societária”), uma reunião prévia na qual será
definido e vinculado o voto a ser proferido de maneira uniforme e em bloco pelos
Acionistas, pelos membros do conselho de administração indicados pelos Acionistas,
pela Companhia ou pelos representantes da Companhia sobre todas e quaisquer
matérias de competência de cada um dos referidos órgãos, conforme definidos na
legislação aplicável, no estatuto social da Companhia ou no estatuto ou contrato social
das Subsidiárias (“Reunião Prévia”).
4.2.1 Exceto mediante comum acordo, por escrito, entre os Acionistas, as Partes não poderão
votar, de forma favorável ou desfavorável em relação a qualquer matéria, em nenhuma
Deliberação Societária sem que ocorra uma Reunião Prévia. No caso de não realização
da Reunião Prévia, por qualquer motivo, as Partes deverão votar, na respectiva
Deliberação Societária, pelo seu adiamento e pela realização de uma nova Deliberação
Societária.
4.2.2 A Reunião Prévia será convocada por qualquer das Partes, mediante e-mail, telegrama,
carta ou qualquer outro meio escrito de recebimento idôneo e com comprovante de
recebimento, sendo que (i) deverá ser realizada com antecedência mínima de 4 (quatro)
dias da data estabelecida para sua realização e (ii) a data de sua realização deverá ser
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definida com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da respectiva Deliberação Societária
a que se refere. A convocação deverá incluir: (i) a ordem do dia, se houver, publicada
pela Companhia ou suas Subsidiárias, ou recebidas pelos membros do conselho de
administração indicados pelos Acionistas, a qual deverá ter, no mínimo, o mesmo teor da
Deliberação Societária a que a respectiva Reunião Prévia se refere, (ii) os materiais,
informações e documentos necessários ou relevantes à discussão e deliberação, a
serem disponibilizados pela Companhia ou suas Subsidiárias, com relação à Deliberação
Societária, (iii) a data, local e horário em que a Reunião Prévia será realizada, e (iv)
outros documentos relativos à Deliberação Societária, se houver. As formalidades de
convocação da Reunião Prévia serão dispensadas se todos os Acionistas
comparecerem à reunião e assinarem a respectiva ata.
4.2.3 Caso alguma(s) das formalidades de convocação mencionadas na Cláusula 4.2.2 não
for(em) cumprida(s) e, se não houver a respectiva dispensa da(s) formalidade(s) pela
unanimidade dos Acionistas, a Reunião Prévia não poderá ser instalada e nenhuma
deliberação poderá ser tomada pelos Acionistas que comparecerem à Reunião Prévia.
Quaisquer deliberações tomadas pelos Acionistas em Reunião Prévia convocada em
descumprimento às formalidades da Cláusula 4.2.2 serão inválidas de pleno direito e os
votos proferidos estarão sujeitos às medidas previstas nas Cláusulas 4.10 e 4.10.1 deste
Acordo.
4.2.4 Salvo se diversamente acordado, por escrito, por todas as Partes, as Reuniões Prévias
serão realizadas na sede da Companhia.
4.2.5 As Reuniões Prévias serão presididas por Victor, cabendo ao presidente da Reunião
Prévia indicar um secretário, que pode ser advogado ou outro profissional com nível
superior, desde que seja funcionário ou prestador de serviço contratado pela Companhia.
Os Acionistas poderão comparecer à Reunião Prévia pessoalmente ou através de
representante legal e/ou mandatário validamente constituído e com poderes suficientes.
4.2.6 As Reuniões Prévias poderão ser realizadas por teleconferência ou videoconferência. As
Partes que participarem remotamente da Reunião Prévia deverão confirmar o seu voto,
impreterivelmente na data da Reunião Prévia, por meio de correspondência escrita a ser
enviada por e-mail dirigida ao presidente e secretário da respectiva Reunião Prévia. A
eventual presença de uma Parte à distância será certificada pelo secretário da Reunião
Prévia.
4.2.7 Os Acionistas não poderão deliberar na Reunião Prévia acerca de qualquer assunto que
não esteja expressamente especificado na ordem do dia, salvo se todos os Acionistas
estiverem presentes à Reunião Prévia e assim concordarem, por escrito, em fazê-lo.
4.3

Por ocasião da realização das Reuniões Prévias, serão lavradas as respectivas atas
contendo o resumo das deliberações tomadas (“Ata da Reunião Prévia”), que serão
transmitidas pelas Partes aos respectivos representantes nas Deliberações Societárias e
cujo teor será vinculante para o exercício do voto do Bloco de Controle. Cada Acionista
poderá apresentar voto, dissidências e/ou protestos por escritos, os quais deverão ser
numerados por seu secretário e anexados à Ata da Reunião Prévia, aplicando
subsidiariamente às Reuniões Prévias o disposto no art. 130, §1º, da Lei das Sociedades
por Ações.

4.4

Cada Parte, inclusive aquela que não comparecer ou for voto vencido na Reunião Prévia,
determinará a seus representantes que votem na respectiva Deliberação Societária em
estrita consonância com o que foi deliberado na Reunião Prévia, sempre observado o
disposto neste Acordo.

4.5

As Partes votarão nas Reuniões Prévias exclusivamente com as Ações de sua
titularidade, sendo que cada Ação dará direito a 1 (um) voto nas deliberações das
Reuniões Prévias. A Reunião Prévia somente será considerada regular e instalada se
presentes, pelo menos, Partes detentoras de percentual superior a 50% (cinquenta por
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cento) das Ações de titularidade das Partes. As deliberações serão tomadas, sempre
que possível, pelo consenso das Partes. Em caso de dissenso, observado o disposto na
Cláusula 4.5.1 abaixo, a deliberação será aprovada com o voto favorável de Ações em
número superior a 50% (cinquenta por cento) das Ações de titularidade das Partes,
obrigando a Parte vencida a exercer seu direito de voto na respectiva Deliberação
Societária em estrita conformidade com a deliberação adotada na Reunião Prévia. As
Ações Livres que eventualmente venham a ser de propriedade de um Acionista não
serão computadas, em qualquer hipótese, para fins de formação de quórum no âmbito
do Bloco de Controle, não conferindo voto aos Acionistas nas Reuniões Prévias.
4.5.1 Nas Reuniões Prévias, as deliberações acerca das seguintes matérias somente serão
aprovadas com o voto favorável de Ações que representem 75% (setenta e cinco por
cento) das Ações de titularidade das Partes:
(i)

qualquer redução de capital, recompra de ações para cancelamento, manutenção em
tesouraria ou venda subsequente, bem como resgate ou amortização de ações emitidas
pela Companhia, quando referidas operações incorrerem na redução de forma
desproporcional à participação dos sócios no capital social da Companhia;

(ii)

qualquer aumento de capital com a emissão de novas ações ou quaisquer valores
mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, salvo em caso de comprovada
necessidade de caixa em contexto pré-falimentar, com exceção de aumento de capital
decorrente de incorporações de sociedades e/ou de participações societárias (ações ou
quotas), que terá regramento próprio conforme cláusula 4.5.1(vi) abaixo;

(iii)

qualquer modificação nas disposições do Estatuto Social que afetem os direitos previstos
neste Acordo;

(iv)

qualquer redução do dividendo mínimo obrigatório de acordo com a política de
dividendos adotada pela Companhia e/ou sobre aprovação e alteração da política de
dividendos;

(v)

qualquer concessão de quaisquer garantias ou qualquer outra garantia real ou pessoal
em favor de Partes Relacionadas de Acionistas e/ou administradores da Companhia;

(vi)

transformação do tipo societário, cisão, fusão ou incorporação de ações, quotas e/ou
incorporação envolvendo a Companhia ou suas Subsidiárias ou qualquer operação ou
negócio jurídico, desde que tal ato, incorporação, operação ou negócio jurídico:
a) comprometa o exercício ou reduza o poder de controle por parte da Família Pardini, na
forma do artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações; e/ou
b) resulte na redução, direta ou indireta, da totalidade da participação da Família Pardini na
Companhia e/ou sociedade sucessora da Companhia a percentual igual ou menor do
que 50% (cinquenta por cento) das ações com direito de voto de emissão da respectiva
sociedade (Companhia ou sucessora); e/ou
c) resulte na emissão ou existência de ações preferenciais e/ou outros valores mobiliários,
com ou sem direito de voto, pela Companhia ou sociedade sucessora da Companhia que
contenham: (i) preferências que possam afetar ou reduzir os direitos financeiros e/ou
patrimoniais das ações ordinárias, e/ou (ii) prioridade em recebimento de dividendo fixo
e/ou mínimo, e/ou (iii) direito de receber dividendo diferenciado (similar ao previsto no
artigo 17, §1°, II, da Lei das Sociedades por Ações), e/ou (iv) direitos políticos que
possam afetar o controle da Companhia, suas Subsidiárias ou sua sucessora, incluindo,
mas não se limitando, a emissão de ações que outorguem a seu titular direitos de veto
ou voto afirmativo; e/ou
d) a Companhia, sociedade sucessora da Companhia e/ou da qual a Família Pardini passe
a ser sócia, direta ou indiretamente, tenha, após a operação pretendida, endividamento
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maior do que 2,5 vezes seu EBITDA, consolidado com Subsidiárias e coligadas,
conforme normas contábeis aplicáveis.
(vii)

celebração de quaisquer contratos ou transações entre a Companhia ou suas
Subsidiárias, de um lado, e Partes Relacionadas à Companhia ou aos Acionistas, de
outro, com exceção de locações/arrendamentos celebrados com a Empreendimentos
Imobiliários Vista Alegre Ltda. (“EIVA”), AP Imobiliária Ltda. (“AP Imóveis”), e/ou Villa di
Migliori Participações Ltda. (“VILLA”) e/ou qualquer outra sociedade com o objeto
imobiliário que for Controlada por qualquer membro da Família Pardini, observado o
disposto na cláusula 4.5.1.1 abaixo;

(viii)

qualquer aquisição de uma participação societária em outras Pessoas, que excedam,
individualmente ou como um todo, R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) em
determinado exercício fiscal;

(ix)

qualquer Transferência ou gravame de qualquer participação societária em outras
Pessoas que excedam, individualmente ou como um todo, R$300.000.000,00 (trezentos
milhões de reais) em determinado exercício fiscal; e/ou

(x)

incorrer em qualquer dívida, financiamento ou empréstimo bancário, em transações que
excedam, individualmente ou como um todo, o valor equivalente a 2 (duas) vezes o
EBITDA anual da Companhia.

4.5.1.1 No caso previsto na Cláusula 4.5.1(vii), os negócios jurídicos com Partes Relacionadas
(inclusive renovações em condições diferentes do originalmente contratado) deverão,
cumulativamente, (i) obedecer a padrões de mercado, e (ii) ser aprovados por
unanimidade dos Acionistas. Se não for alcançada a unanimidade dos Acionistas, os
referidos negócios jurídicos deverão, cumulativamente, (i) obedecer a padrões de
mercado, e (ii) ser aprovados em Reunião Prévia pelo voto favorável de Acionistas
titulares da maioria das Ações, e (iii) aprovados pela maioria dos conselheiros
independentes, sendo que, se tiver apenas 01 (um) conselheiro independente,
dependerá de sua aprovação.
4.6

As decisões aprovadas em Reunião Prévia vincularão o voto das Partes nas respectivas
Deliberações Societárias, devendo as Partes, seus procuradores, representantes ou
membros eleitos para o conselho de administração, votar de acordo com tais decisões.
4.6.1 Cópia da Ata da Reunião Prévia deverá ser formalmente entregue (i) ao presidente da
assembleia ou do órgão colegiado de deliberação da Companhia ou da Subsidiária no
momento da instalação da respectiva Deliberação Societária, e (ii) ao Presidente do
Conselho de Administração e ao Diretor Presidente da Companhia imediatamente após
a Reunião Prévia, para dar ciência do que foi deliberado e assegurar sua observância na
respectiva Deliberação Societária.

4.7

O voto proferido em contrariedade à decisão da Reunião Prévia será inválido para todos
os fins de direito, ficando estipulado que a parte prejudicada notificará o presidente da
assembleia ou do órgão colegiado de deliberação da Companhia ou da Subsidiária, se
for o caso, para que não compute o voto proferido em infração ao presente Acordo, para
as finalidades do artigo 118, §8°, da Lei das Sociedades por Ações.

4.8

O não comparecimento à assembleia ou às reuniões dos órgãos de administração da
Companhia ou das Subsidiárias, bem como as abstenções de voto de qualquer Parte ou
de membros do conselho de administração eleitos nos termos deste Acordo, assegura à
Parte prejudicada o direito de votar com as Ações pertencentes ao Acionista ausente ou
omisso e, no caso de membro do conselho de administração, o exercício do voto do
conselheiro ausente ou omisso, conforme estipulado no artigo 118, §9°, da Lei das
Sociedades por Ações.
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4.9

As Partes obrigam-se a destituir qualquer conselheiro de administração da Companhia
ou das Subsidiárias que deixar de cumprir as disposições deste Acordo ou as
orientações de voto dadas pelas Partes em conformidade com este Acordo. Além disso,
as Partes tomarão e farão com que sejam tomadas todas as medidas necessárias para
privar de efeito qualquer deliberação porventura tomada em desacordo com o presente
Acordo, incluindo, se necessário, mediante a realização de assembleia geral ou de
reunião do conselho de administração da Companhia ou das Subsidiárias para aprovar
as deliberações necessárias à efetivação de tais medidas.

4.10

O presidente da assembleia geral ou da reunião de conselho de administração deverá se
abster de computar o voto proferido contra disposição expressa deste Acordo,
independentemente de requerimento das Partes ou de qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial, conforme estipulado no §8º do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações.
4.10.1 Fica assegurado às Partes o direito de exigir judicialmente (ou via arbitragem, se for o
caso), a suspensão de efeitos ou a anulação de decisão de assembleia geral ou de
conselho de administração da Companhia ou das Subsidiárias que aceite a validade de
voto proferido contra disposição deste Acordo.

4.11

Os valores mencionados na cláusula 4.5.1 acima serão anualmente corrigidos pela
variação positiva do IGP-M, a partir da data de 1º de fevereiro de 2017.

CLÁUSULA V.
5.1

ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

A Companhia será administrada por um conselho de administração composto por 5
(cinco) membros efetivos e por até 5 (cinco) membros suplentes, com mandato unificado
de 1 (um) ano, e uma diretoria composta por no mínimo 2 (dois) e, no máximo, 8 (oito)
diretores, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo um Diretor Presidente, um
Diretor Administrativo e Financeiro, um Diretor de Relações com Investidores, um
Diretor Vice Presidente, um Diretor Comercial Corporativo, um Diretor de Produção, um
Diretor de Operações e um Diretor de Negócios, com qualificação condizente com o
cargo a que tenham sido eleitos.

Conselho de Administração
5.2

Ressalvados os direitos que cada Parte tem com base neste Acordo, as Partes deverão
sempre alocar seus votos de forma a eleger o maior número possível de conselheiros de
administração, observados os termos da regulamentação aplicável à Companhia e o
regulamento do Novo Mercado.
5.2.1 As Partes indicarão as pessoas por elas escolhidas para compor o conselho de
administração com antecedência de 6 (seis) dias úteis da reunião do conselho de
administração da Companhia que convocar a assembleia geral cuja ordem do dia seja a
eleição de membros do conselho de administração. Se o procedimento previsto na
Cláusula 5.2.3 não tiver sido cumprido até a data da reunião do conselho de
administração que for deliberar pela convocação da assembleia geral que irá eleger os
novos membros do conselho de administração, o conselho de administração deverá
suspender tal convocação até que o procedimento seja concluído.
5.2.2 Áurea (ou suas Afiliadas) indicará 1 (um) membro do conselho de administração da
Companhia, Regina (ou suas Afiliadas) indicará 1 (um) membro do conselho de
administração da Companhia e Victor (ou suas Afiliadas) indicará 1 (um) membro do
conselho de administração da Companhia.
5.2.3 A cada eleição do conselho de administração, Victor e Regina terão, em conjunto, o
direito de vetar, por até 02 (duas) vezes, o membro indicado pela Áurea. Se Victor e
Regina não chegarem a um consenso sobre o veto, o direito de veto não poderá ser
exercido. Victor e Regina terão o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
notificação da Companhia acerca da indicação da Áurea, para exercerem em conjunto
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seu direito de veto à indicação da Áurea. Em casos de exercício do direito de veto, a
Áurea deverá indicar um novo membro, sendo que o 3° (terceiro) candidato indicado pela
Áurea (hipótese em que 2 vetos já tiverem sido exercidos) será necessariamente eleito.
O conselheiro indicado pela Áurea, nos termos desta Cláusula, deverá cumprir
integralmente o mandato para o qual foi eleito. A Áurea não poderá substituir o
conselheiro indicado durante o exercício mandato, salvo no caso morte ou de
incapacidade, ou se tiver comprovada e notadamente descumprido a lei, este Acordo, o
estatuto social da Companhia ou tiver agido com má-fé, simulação, dolo, conflito de
interesse e/ou cometido fraude.
5.2.3.1 Os possíveis membros indicados pela Áurea para o conselho de administração deverão
ter, pelo menos, graduação em ensino superior, há pelo menos 10 (dez) anos, em uma
das seguintes áreas: contabilidade, economia, finanças, medicina, direito, administração
ou engenharia. No caso de a pessoa indicada ser formada em direito, tal pessoa deverá,
necessariamente, ter atuação profissional predominante em contabilidade, economia,
finanças, medicina, administração ou engenharia.
5.2.4 Se, por qualquer motivo, a Família Pardini tiver o direito de eleger mais membros para o
conselho de administração da Companhia além daqueles previstos na Cláusula 5.2.2, os
tais membros adicionais serão indicados mediante voto favorável de titulares da maioria
das Ações.
5.2.4.1 Para a indicação dos membros adicionais do conselho de administração da
Companhia, prevista na Cláusula 5.2.4 acima, os Acionistas deverão observar as
seguintes exigências para os possíveis candidatos:
(i) graduação em ensino superior em uma das seguintes áreas: contabilidade, economia,
finanças, medicina, direito, administração ou engenharia;
(ii) pós-graduação em instituição de primeira linha;
(iii) atuação no setor de saúde por mais de 10 (dez) anos ou em conselhos de
administração ou diretorias de companhias abertas ou sociedades de grande porte por
mais de 5 (cinco) anos ou ter exercido a função de professor universitário em instituição
de ensino superior de primeira linha por mais de 10 (dez) anos; e
(iv) não ter qualquer relação de parentesco, independentemente de grau, e/ou relação
contratual ou negocial com qualquer dos Acionistas, suas Afiliadas e/ou suas Partes
Relacionadas.
5.2.5 As formas de indicação de membros para o conselho de administração da Companhia,
previstas nas Cláusulas 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4, regularão também o direito de eleger o
respectivo membro suplente para o conselho de administração, caso seja de interesse
do responsável pela indicação do membro titular.
5.2.6 Durante a vigência deste Acordo, as Partes desde já concordam que o presidente do
conselho de administração será Victor e, na sua ausência, o presidente será eleito por
voto favorável de Ações em número superior a 50% (cinquenta por cento) das Ações de
titularidade das Partes.
5.3

Na hipótese de ocorrer vacância de cargo de membro do conselho de administração, as
Partes diligenciarão no sentido de indicar para substituí-lo no cargo vago por pessoa
escolhida pela Parte que o tenha originalmente indicado.

5.4

Cada Parte terá o direito de destituir o conselheiro que tiver indicado e promover sua
substituição, obrigando as demais a fazer com que a deliberação de destituição e/ou
substituição seja devidamente implementada, observada a Cláusula 5.2.3.

Diretoria

- ACORDO DE ACIONISTAS DO INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. PÁGINA 11 DE 22

Terceiro Aditamento e Consolidação do Acordo de Acionistas do
Instituto Hermes Pardini S.A.

5.5

Na Reunião Prévia à reunião do conselho de administração da Companhia ou das suas
Subsidiárias que visar a deliberação acerca da eleição dos membros da diretoria da
Companhia e/ou das suas Subsidiárias, os diretores somente serão eleitos pelo conselho
de administração após o voto favorável de Ações em número superior a 50% (cinquenta
por cento) das Ações.
5.5.1 Os diretores eleitos deverão possuir ilibada reputação, além de qualificação,
conhecimento e capacidade técnica necessários para a execução das responsabilidades
que lhes serão atribuídas enquanto membros da diretoria da Companhia.
5.5.2 Na hipótese de não ser alcançado, na Reunião Prévia, o voto favorável de Ações em
número superior a 50% (cinquenta por cento) das Ações, ficará o conselho de
administração da Companhia ou das suas Subsidiárias autorizado, excepcionalmente, a
deliberar e eleger os membros da diretoria, observado o disposto na Cláusula 5.5.3
abaixo.
5.5.3 O conselho de administração da Companhia ou das suas Subsidiárias deverá destituir os
membros da diretoria eleitos nos termos da Cláusula 5.5.2, e no mesmo ato eleger os
novos membros, no prazo máximo de 30 (trinta) dias que se seguirem à Reunião Prévia
que, observando o quórum estipulado na Cláusula 5.5 acima, deliberar acerca da eleição
dos membros da diretoria da Companhia e/ou das suas Subsidiárias.

CLÁUSULA VI.
6.1

TRANSFERÊNCIAS PERMITIDAS

Fica assegurado às Partes, a qualquer tempo, a Transferência da totalidade, e não
menos do que a totalidade, das Ações de sua propriedade para suas Afiliadas, sem a
incidência do Direito de Preferência previsto na CLÁUSULA VIII, ou do Direito de Venda
Conjunta estabelecido na CLÁUSULA X, desde que observados os termos deste Acordo.
6.1.1 Nesta hipótese, como condição para tal operação, o Acionista que pretender Transferir
as Ações deverá antes dessa Transferência: (i) enviar notificação prévia ao outro
Acionista informando-o sobre a Transferência pretendida e fornecendo descrição da
Afiliada; (ii) comprometer-se por escrito a não Transferir ou compartilhar o Controle
dessa Afiliada, por qualquer forma, sem antes fazer retornar as Ações para o Acionista
cedente; (iii) garantir solidariamente todas as obrigações dessa Afiliada relacionadas a
este Acordo; e (iv) a Afiliada deverá declarar, por escrito, a sua aceitação irreversível,
irrevogável e incondicionada a todos os termos e condições deste Acordo e será
subsequentemente considerada uma “Acionista” para todos os fins do presente. O
respectivo termo de adesão deverá ser assinado pela Afiliada e arquivado na Companhia
na mesma data de sua celebração.
6.1.2 No caso de falecimento de Acionistas será admitida a Transferência parcial de Ações a
mais de uma Afiliada, nos termos do formal de partilha, hipótese na qual as referidas
Afiliadas serão consideradas uma única Acionista para os fins deste Acordo.

CLÁUSULA VII.
7.1

RESTRIÇÕES À TRANSFERÊNCIA E ONERAÇÃO DAS AÇÕES

Lock-Up. Enquanto a Sra. Carmen Cavalcanti Pardini (“Sra. Carmen”), brasileira, casada
sob o regime da comunhão universal de bens, do lar, residente e domiciliada no
município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Aimorés n° 291, bairro
Funcionários, inscrita no CPF/MF sob o n. 744.239.596-15, portadora da carteira de
identidade n° MG 27.038/SSP-MG, estiver viva (“Período de Lock-Up”), as Partes não
poderão, direta ou indiretamente, Transferir suas Ações, direitos de subscrição de Ações
ou de opção envolvendo Ações, no todo ou em parte, ainda que trate das Transferências
permitidas estipuladas na CLÁUSULA VI, salvo em caso de prévia autorização escrita da
Sra. Carmen (“Lock-Up”). Esse direito da Sra. Carmen é pessoal e intransferível.
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7.1.1 Caso a Sra. Carmen autorize qualquer das Partes a, de qualquer forma, Transferir suas
Ações durante o Período de Lock-Up, tal autorização se estenderá automaticamente a
todas as demais Partes que poderão então Transferir suas Ações, nos termos deste
Acordo, sem observar o Lock-Up, ficando sem efeito o Período de Lock-Up.
7.1.2 Não se sujeitam ao Lock-Up (i) as Transferências de Ações que uma Parte pessoa
jurídica realizar exclusivamente para a pessoa física atualmente detentora da totalidade
de seu capital (Áurea, Regina ou Victor, conforme o caso), e/ou (ii) a transferência de
Ações por sucessão causa mortis.
7.2

Qualquer Transferência em desacordo com as disposições deste Acordo será nula e
sem efeito. Qualquer Parte, a Sra. Carmen e/ou a Companhia terão direito de buscar
execução específica contra a Parte inadimplente.

7.3

O Lock-Up extingue-se automaticamente em caso de morte e/ou ausência da Sra.
Carmen. Na hipótese de a Sra. Carmen vir a ser declarada incapaz, o Lock-Up extinguese mediante anuência unânime e por escrito das Partes.

7.4

Restrição Sobre Ônus. Nenhum dos Acionistas poderá criar quaisquer Ônus sobre suas
respectivas Ações, de modo algum, a menos que expressamente autorizado por todos
os outros Acionistas, e ficando ressalvado que, caso o Ônus constitua uma garantia em
favor de um Terceiro, como condição à sua efetividade, esse Acionista deverá obter o
prévio consentimento por escrito do credor pertinente, concordando que qualquer
eventual execução da garantia estará sujeita às disposições previstas neste Acordo
(inclusive as previstas na CLÁUSULA VIII e CLÁUSULA X), observado ainda que
qualquer Ônus constituído involuntariamente também deverá observar as disposições
deste Acordo na hipótese de sua excussão. O disposto nesta Cláusula não se aplica a
eventual usufruto que a Sra. Carmen e/ou Sr. Hermes Pardini venham a sub-rogar-se em
razão de usufruto atualmente existente em relação às Partes pessoas jurídicas, na
hipótese em que a Parte pessoa jurídica decida transferir suas ações para a pessoa
física que a controla, na forma da Cláusula 7.1.2.

CLÁUSULA VIII.

DIREITO DE PREFERÊNCIA

8.1

Caso uma Parte (“Parte Ofertante”) pretenda Transferir suas Ações a um terceiro ou
para uma outra Parte, a Parte Ofertante deverá, antes de celebrar qualquer
documentação vinculativa no que se refere a tal Transferência, entregar às demais
Partes (“Partes Ofertadas”) uma notificação por escrito (“Notificação de Preferência”),
declarando sua intenção de Transferir suas Ações. A Notificação de Preferência deverá
especificar: (i) a identidade do possível comprador; (ii) a quantidade de Ações sujeitas à
Transferência proposta (“Ações Ofertadas”); (iii) o preço a ser pago em contraprestação
pela Transferência das Ações Ofertadas, incluindo os detalhes de qualquer mecanismo
de ajuste de preço; (iv) a data de fechamento proposta para a referida Transferência; e
(v) todos os outros termos relevantes da Transferência (incluindo eventual necessidade
de obtenção de aprovações de Autoridades Governamentais para a Transferência de
Ações, de acordo com a lei aplicável), bem como uma cópia da oferta vinculativa
recebida do terceiro proponente. A entrega de uma Notificação de Preferência será
considerada como uma oferta irrevogável e irreversível por parte da Parte Ofertante para
vender todas (e no mínimo todas) as Ações Ofertadas, no preço, termos e condições
declarados na Notificação de Preferência.

8.2

Mediante o recebimento de uma Notificação de Preferência, as Partes Ofertadas terão o
direito de adquirir todas (e não menos que todas) as Ações Ofertadas, nos mesmos
termos e condições aplicáveis ao terceiro interessado, conforme declarado na
Notificação de Preferência (“Direito de Preferência”), por meio da entrega de um aviso
por escrito à Parte Ofertante nesse sentido (“Notificação de Exercício do Direito de
Preferência”), no prazo de 20 (vinte) dias após o recebimento de uma Notificação de
Preferência, ficando assegurado que qualquer omissão por parte das Partes Ofertadas
em entregar oportunamente a Notificação de Exercício do Direito de Preferência será
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interpretada como falta de interesse em exercer seu Direito de Preferência. A entrega da
Notificação de Exercício do Direito de Preferência será considerada uma oferta
irrevogável e irreversível, por parte das Partes Ofertadas para comprar todas (e não
menos do que todas) as Ações Ofertadas, no preço, termos e condições declarados na
Notificação de Preferência. Caso mais de uma Parte Ofertada exerça seu Direito de
Preferência nos termos desta Cláusula, o número de Ações Ofertadas a serem
adquiridas por cada uma delas deverá ser dividido proporcionalmente pelas Ações direta
ou indiretamente detidas pelas Partes Ofertadas que exerceram o Direito de Preferência,
salvo se de outro modo acordado entre as Partes Ofertadas que exerceram o Direito de
Preferência.
8.3

A(s) Parte(s) que tiver(em) exercido o Direito de Preferência e descumprirem a obrigação
de pagamento do valor previsto na Notificação de Exercício estará(ão) sujeita(s) ao
pagamento de multa não compensatória equivalente a 10% (dez por cento) do valor total
a ser pago pelas Ações em razão do exercício do Direito de Preferência, acrescida de
correção monetária pelo IGP-M e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
calculados pro rata die desde a data em que o pagamento deveria ter sido efetuado até a
data do efetivo pagamento.

8.4

Caso nenhuma das Partes Ofertadas exerça seu Direito de Preferência, o Acionista
Ofertante poderá oferecer as Ações Ofertadas ao terceiro interessado. Caso a Parte
Ofertante não realize a Transferência das Ações Ofertadas na forma da Notificação de
Preferência, tal Parte Ofertante deverá repetir os procedimentos previstos nesta
CLÁUSULA VIII.

8.5

Qualquer Ação que venha a ser Transferida para terceiros, em razão do não exercício do
Direito de Preferência pelos Acionistas, será automaticamente desvinculada e excluída
deste Acordo, permitindo que tais Ações sejam Transferidas ao respectivo terceiro sem
qualquer sujeição ao presente Acordo.

8.6

O Direito de Preferência não se aplica às transferências permitidas na forma da
CLÁUSULA VI.

CLÁUSULA IX.
9.1

DIREITO DE SAÍDA DO BLOCO DE CONTROLE E OFERTA DE VENDA

Após decorridos 6 (seis) anos do início de vigência deste Acordo, cada Acionista terá o
direito de requisitar sua saída do Bloco de Controle e desvinculação da totalidade de
suas Ações aos termos do presente Acordo (“Saída do Bloco de Controle”), devendo o
Acionista que desejar realizar a Saída do Bloco de Controle (“Acionista Retirante”) para
tanto:
a)

notificar os demais Acionistas e a Companhia acerca de sua intenção de realizar sua
Saída do Bloco de Controle (“Notificação de Saída do Bloco de Controle”) e, na
mesma notificação, ofertar aos demais Acionistas a venda da totalidade de suas
Ações, nos termos estabelecidos nesta CLÁUSULA IX; e

b)

se a Sra. Carmen ainda estiver viva e plenamente capaz, obter sua autorização para
que o Acionista Retirante possa realizar sua Saída do Bloco de Controle e, se for o
caso, vender suas Ações para o(s) Acionista(s) Adquirente(s) (conforme definido
abaixo).

9.1.1 Na hipótese prevista na Cláusula 9.1b), na qual a autorização da Sra. Carmen será
obrigatória, a Notificação de Saída do Bloco de Controle somente será válida se
acompanhada da autorização por escrito formalizada pela Sra. Carmen, com firma
reconhecida.
9.1.2 A entrega da Notificação de Saída do Bloco de Controle caracterizará uma oferta
irrevogável e irreversível, por parte do Acionista Retirante, para venda de todas (e não
menos que todas) as Ações sob sua propriedade, no preço, termos e condições
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estabelecidos nesta CLÁUSULA IX (“Oferta de Venda para Saída do Bloco de Controle”).
Na Notificação de Saída do Bloco de Controle, o Acionista Retirante deverá constar
expressamente a quantidade de Ações que integram a Oferta de Venda para Saída do
Bloco de Controle, sendo obrigatoriamente a totalidade de suas Ações, bem como o
Preço de Exercício da Oferta de Saída, conforme critério estabelecido na Cláusula 9.2.
9.2

Mediante o recebimento de uma Notificação de Saída do Bloco de Controle, as demais
Acionistas terão o direito de adquirir todas (e não menos que todas) as Ações sob a
titularidade do Acionista Retirante pelo valor de mercado das Ações, considerado, para
fins da Oferta de Venda para Saída do Bloco de Controle, como sendo o preço médio
das ações de emissão da Companhia negociadas em bolsa de valores, ponderada pelo
volume de negociação, no fechamento dos últimos 30 (trinta) pregões anteriores à data
de envio da Notificação de Saída do Bloco de Controle (“Preço de Exercício da Oferta de
Saída”). O Preço de Exercício da Oferta de Saída deverá ser ajustado para refletir o
valor líquido de dividendos e outros proventos pagos aos Acionistas no interregno entre
a data da Notificação de Saída do Bloco de Controle e, se for o caso, o efetivo
pagamento do Preço de Exercício da Oferta de Saída, bem como deverá ser corrigido
pela variação acumulada do IGP-M, desde a data da Notificação de Saída do Bloco de
Controle até a data de vencimento do pagamento do Preço de Exercício da Oferta de
Saída, conforme estabelecida nesta CLÁUSULA IX.

9.3

Os demais Acionistas (aqueles que não o Acionista Retirante) poderão aceitar a Oferta
de Venda para Saída do Bloco de Controle, por meio da entrega de um aviso por escrito
à Acionista Retirante nesse sentido (“Notificação de Exercício da Oferta de Saída”), no
prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento de uma Notificação de Saída do Bloco de
Controle, ficando assegurado que qualquer omissão por parte dos demais Acionistas em
entregar oportunamente a Notificação de Exercício da Oferta de Saída será interpretada
como falta de interesse em adquirir as Ações por meio do aceite da Oferta de Venda
para Saída do Bloco de Controle. A entrega da Notificação de Exercício da Oferta de
Saída será considerada uma oferta irrevogável e irreversível, por parte do Acionista que
enviou a Notificação de Exercício da Oferta de Saída (“Acionista Adquirente”) para
comprar todas (e não menos do que todas) as Ações do Acionista Retirante, no preço,
termos e condições estabelecidos nesta CLÁUSULA IX. Caso mais de um Acionista
aceite a Oferta de Venda para Saída do Bloco de Controle, nos termos desta
CLÁUSULA IX, o número de Ações a serem adquiridas por cada um dos Acionistas
Adquirentes deverá ser dividido proporcionalmente pelas Ações direta ou indiretamente
detidas pelos Acionistas Adquirentes, salvo se de outro modo acordado entre os
Acionistas Adquirentes.

9.4

Se a Oferta de Venda para Saída do Bloco de Controle vier a ser aceita por qualquer
Acionista (ou Acionistas), o(s) Acionista(s) Adquirente(s) deverá(ão) realizar o
pagamento das Ações que serão adquiridas, em moeda corrente nacional, mediante
transferência bancária disponível no mesmo dia, em até 60 (sessenta) dias, contados da
data de envio de sua Notificação de Exercício da Oferta de Saída, devendo ocorrer a
assinatura de todos os documentos necessários para a transferência das ações para seu
nome simultaneamente à liquidação do pagamento do Preço de Exercício da Oferta de
Saída.

9.5

O(s) Acionista(s) Adquirente(s) que descumprir a obrigação de pagamento do Preço de
Exercício da Oferta de Saída estará(ão) sujeito(s) ao pagamento de multa não
compensatória equivalente a 10% (dez por cento) do Preço de Exercício da Oferta de
Saída, acrescida de correção monetária pelo IGP-M e juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês, calculados pro rata die, desde a data em que o pagamento do Preço de
Exercício da Oferta de Saída deveria ter sido efetuado até a data do efetivo pagamento.

9.6

Caso nenhum dos demais Acionistas (aqueles que não o Acionista Retirante) aceite a
Oferta de Venda para Saída do Bloco de Controle, as Ações sob titularidade do Acionista
Retirante serão automaticamente desvinculadas do presente Acordo, deixando de
integrar o Bloco de Controle e não se sujeitando mais a qualquer disposição deste
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Acordo. Caso um dos Acionistas Adquirentes aceite a Oferta de Venda para Saída do
Bloco de Controle e permaneça inadimplente com relação ao pagamento do Preço de
Exercício da Oferta de Saída por mais de 30 (trinta) dias, o Acionista Retirante poderá, a
seu exclusivo critério, optar por forçar a desvinculação ao presente Acordo das Ações
sob sua titularidade que seriam vendidas a tal Acionista Adquirente, deixando tais Ações
de integrar o Bloco de Controle e não se sujeitando mais a qualquer disposição deste
Acordo, sendo que o Preço de Exercício da Oferta de Saída deixará de ser devido pelo
referido Acionista Adquirente no momento em que ocorrer a plena desvinculação das
referidas Ações ao presente Acordo.
9.7

Em qualquer hipótese de efetivação da Saída do Bloco de Controle, a administração da
Companhia deverá adotar todas as providências necessárias para que a desvinculação
das Ações sob a titularidade do Acionista Retirante seja formalizada, informada e
concretizada perante a BM&FBovespa, qualquer Autoridade Governamental e/ou
qualquer Pessoa.

CLÁUSULA X.

DIREITO DE VENDA CONJUNTA (TAG ALONG)

10.1

Aviso de Transferência. Caso quaisquer Acionistas (“Acionistas Alienantes”) celebrem ou
estejam dispostos a celebrar quaisquer contratos vinculativos a respeito de uma
Transferência de Ações, os Acionistas Alienantes deverão entregar um aviso por escrito
aos demais Acionistas, com cópia para a Companhia (doravante denominado “Aviso de
Transferência”), declarando: (i) a identidade do terceiro que estiver adquirindo as Ações
e seu grupo econômico; (ii) o preço correspondente por Ação; (iii) a data de fechamento
proposta para a Transferência supramencionada; e (iv) quaisquer outros termos e
condições relacionados à Transferência de Ações pretendida (inclusive, entre outras,
condições que imponham uma obrigação de indenização ou outras responsabilidades
após o fechamento da transação subjacente), bem como urna cópia da respectiva oferta
por parte do terceiro.

10.2

Direito de Venda Conjunta. Mediante o recebimento de um Aviso de Transferência, sem
prejuízo do Direito de Preferência, na forma da CLÁUSULA VIII, os demais integrantes
da Família Pardini, em conjunto ou isoladamente, terão o direito de incluir todas as
Ações de sua titularidade na venda subjacente, e não menos que todas, pelo mesmo
preço por Ação e condições de pagamento, assumindo as mesmas obrigações e
realizando as mesmas declarações que o respectivo alienante realizar no âmbito da
venda de suas Ações (“Direito de Venda Conjunta”).

10.3

Exercício de Direito de Venda Conjunta. Qualquer integrante da Família Pardini poderá
exercer seu Direito de Venda Conjunta por meio da entrega de um aviso por escrito aos
Acionistas Alienantes nesse sentido, no prazo previsto na Cláusula 8.2 acima, contado
do recebimento de um Aviso de Transferência (doravante denominado “Aviso de
Exercício do Direito de Venda Conjunta”), ficando assegurado que qualquer omissão em
entregar oportunamente essa resposta será interpretada como falta de interesse no
exercício do Direito de Venda Conjunta. A entrega do Aviso de Exercício do Direito de
Venda Conjunta será considerada como uma oferta irrevogável e irreversível de vender
todas (e não menos que todas) as Ações de sua titularidade, observando-se a conclusão
da Transferência pelos Acionistas Alienantes.

10.4

Não-Exercício de Direitos de Venda. Caso os demais Acionistas não exerçam
oportunamente o Direito de Venda Conjunta, os Acionistas Alienantes poderão realizar
livremente a transação de Transferência subjacente, desde que tal Transferência seja
concluída em no máximo 180 (cento e oitenta) dias contados (i) do vencimento do prazo
máximo para exercer o Direito de Venda Conjunta, conforme descrito na cláusula 10.3
acima; ou (ii) da data em que os demais Acionistas informarem aos Acionistas Alienantes
sobre sua intenção de não exercerem seu Direito de Venda Conjunta, o que ocorrer
primeiro. Após esse período (que deverá ser prorrogado automaticamente para abranger
qualquer período necessário para obtenção de aprovações de Autoridades
Governamentais exigidas como condição suspensiva à Transferência de Ações
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subjacente, de acordo com a lei aplicável), se os Acionistas Alienantes não tiverem
realizado a Transferência na forma do Aviso de Transferência emitido, os Acionistas
Alienantes deverão repetir os procedimentos previstos nos termos desta CLÁUSULA X.
10.5

Fechamento do Direito de Venda Conjunta. A Transferência das Ações alienadas em
razão do Direito de Venda Conjunta deverá ocorrer na mesma data em que forem
transferidas as Ações detidas pelos Acionistas Alienantes no âmbito de tal Transferência,
desde que sejam dadas aos demais Acionistas garantias idôneas e compatíveis com o
preço de alienação das Ações, se o pagamento integral não for realizado na data de
Transferência das Ações.

10.6

Observado o Direito de Preferência, na hipótese de vir um terceiro a, a qualquer tempo,
adquirir quotas ou ações de emissão de quaisquer dos Acionistas pessoas jurídicas em
número suficiente que lhe garanta o exercício do Controle do Acionista pessoa jurídica
em questão, os demais Acionistas poderão exercer o Direito de Venda Conjunta para
alienar ao terceiro adquirente a totalidade das Ações de emissão da Companhia de sua
titularidade, nos termos e condições desta CLÁUSULA X.

10.7

Caso qualquer das Partes exerça o Direito de Venda Conjunta, esta Parte, desde que
não tenha participado efetivamente da negociação com o terceiro adquirente e não tenha
assinado os documentos de venda das Ações celebrados com os Acionistas Alienantes,
deverá ratear com os Acionistas Alienantes, proporcionalmente ao número de Ações
alienadas por cada Parte, os custos e despesas com o negociador (advisor financeiro)
eventualmente contratado pelos Acionistas Alienantes, observado o limite máximo de 1%
(um por cento) do valor recebido pela Parte com a venda decorrente do Exercício de
Venda Conjunta. O pagamento do negociador será feito totalmente pelos Acionistas
Alienantes e as Partes que tiverem exercido o Direito de Venda Conjunta deverão
reembolsar os Acionistas Alienantes, conforme rateio previsto nesta cláusula 10.7. As
informações relativas aos honorários e cópia do contrato celebrado com o advisor
financeiro, se for o caso, deverão necessariamente constar no Aviso de Transferência,
sob pena de os Acionistas Alienantes não poderem requerer o rateio, nos termos desta
cláusula.

10.8

O Direito de Venda Conjunta não se aplica às transferências permitidas na forma da
CLÁUSULA VI.

CLÁUSULA XI.

FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES

11.1

A Companhia deverá fornecer, entregar e/ou preparar, e cada membro da Família
Pardini compromete-se a adotar todas as medidas para que a Companhia efetivamente
forneça, entregue e/ou prepare, a qualquer membro da Família Pardini e/ou conselheiros
indicados pelos membros da Família Pardini quaisquer informações e documentos
relativos aos negócios da Companhia, ainda que sujeitos à obrigação de sigilo, incluindo,
mas não se limitando, a cópias de contratos e documentos, relatórios, balancetes,
apresentações feitas internamente ou aos órgãos de administração e quaisquer outros
documentos que o respectivo membro da Família Pardini e/ou conselheiro por ele
indicado venha a solicitar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do
recebimento da solicitação. Se esse prazo for justificadamente inviável de ser cumprido,
a Companhia deverá apresentar tal justificativa e indicar prazo razoável para
fornecimento da informação ou entrega de cópia do documento.

11.2

Não haverá qualquer limitação para que o membro da Família Pardini e/ou o conselheiro
por ele indicado precise consultar e/ou receber quaisquer informações e documentos
apenas na sede da Companhia, devendo ser fornecidos via e-mail ou correspondência,
conforme venha a ser solicitado pelo membro da Família Pardini e/ou pelo conselheiro
por ele indicado.

11.3

Os membros da Família Pardini e/ou os conselheiros indicados por eles comprometemse a manter absoluto sigilo sobre todas as informações e documentos recebidos. Caso
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haja a violação do dever de sigilo por qualquer membro da Família Pardini e/ou por parte
do conselheiro por ele indicado, o membro da Família Pardini e/ou o conselheiro por ele
indicado arcará com multa no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), além da
sujeição às penas previstas na regulamentação da CVM, e, no caso do conselheiro
indicado, este será imediatamente destituído do cargo. Se houver reincidência por parte
do membro da Família Pardini e/ou do conselheiro por ele indicado (ainda que seja outro
conselheiro que não aquele que tiver praticado a primeira violação de sigilo), haverá a
suspensão de todos os direitos políticos das Ações de titularidade do respectivo membro
da Família Pardini pelo prazo de 1 (um) ano, inclusive dos direitos políticos previstos
neste Acordo.
CLÁUSULA XII.

ARBITRAGEM

12.1

Cláusula de Arbitragem. Excetuando-se litígios referentes a obrigações sujeitas à
execução judicial imediata, todos os litígios relacionados a este Acordo, incluindo
quaisquer assuntos relacionados à existência, validade, vigência ou cumprimento deste
instrumento (“Controvérsia”), deverão ser obrigatória, exclusiva e definitivamente
submetidos à, e solucionados por, arbitragem, a ser conduzida pela Câmara de
Arbitragem do Mercado da BMF&BOVESPA (“Câmara de Arbitragem”), de acordo com o
seu regulamento (“Regulamento de Arbitragem”), e com a Lei nº 9.307/96, conforme
alterada (“Lei de Arbitragem”).

12.2

Tribunal Arbitral. O tribunal de arbitragem (doravante denominado “Tribunal Arbitral”)
será composto de 3 (três) árbitros, 1 (um) dos quais será designado pela Parte que tiver
solicitado o início da arbitragem, outro pela Parte contra quem a arbitragem tiver sido
iniciada, e o terceiro - que será o presidente do Tribunal Arbitral - pelos 2 (dois) árbitros
escolhidos pelas Partes. Se houver mais de um requerente ou mais de um requerido, os
requerentes, em conjunto, e/ou os requeridos, em conjunto, deverão indicar
respectivamente um árbitro. Caso uma parte deixe de indicar um árbitro no prazo fixado
pelo Regulamento de Arbitragem ou caso o presidente do Tribunal Arbitral não seja
nomeado pelos árbitros conjuntos em no máximo 15 (quinze) dias úteis a contar da
nomeação do segundo árbitro, tais nomeações ficarão a cargo do Presidente da Câmara
de Arbitragem, nos termos do Regulamento de Arbitragem. No caso de arbitragem com
múltiplas partes, com interesses diferentes, caso não haja consenso sobre a nomeação
dos árbitros, os 3 (três) árbitros deverão ser escolhidos e nomeados pelo Presidente da
Câmara de Arbitragem, de acordo com o Regulamento de Arbitragem.

12.3

Impedimentos. Além dos impedimentos descritos no Regulamento de Arbitragem,
nenhum árbitro designado em conformidade com esse compromisso de arbitragem
poderá ser um funcionário, representante ou ex-funcionário de qualquer das Partes ou
de qualquer pessoa associada direta ou indiretamente a elas, tampouco detentora de
qualquer das Partes ou de uma pessoa associada direta ou indiretamente a elas.

12.4

Local de arbitragem. A arbitragem deverá ser conduzida na Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais.

12.5

Idioma e Lei Aplicável. O idioma oficial de todos os atos de arbitragem nos termos deste
instrumento será o português, e as leis da República Federativa do Brasil serão
aplicáveis. O Tribunal Arbitral não deverá recorrer às regras de equidade para resolver
os litígios a ele submetidos.

12.6

Regulamento de Arbitragem. As Partes declaram estar plenamente cientes do
Regulamento de Arbitragem, e terem concordado com todas as suas disposições. O
Regulamento de Arbitragem e a Lei de Arbitragem, conforme alteradas, são parte
integrante deste instrumento, na medida aplicável.

12.7

Regra in Absentia. Os processos de arbitragem continuarão independentemente da
ausência de qualquer uma das Partes, conforme previsto no Regulamento de Arbitragem.
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12.8

Efeito Vinculativo. A sentença arbitral será definitiva, inapelável e vinculativa às Partes e
à Companhia, seus sucessores e cessionários, que se comprometem em cumprir
voluntariamente seus termos e expressamente renunciam a qualquer forma de recurso,
exceto (i) um pedido de correção de um erro relevante ou para esclarecimento de
ambiguidades, dúvidas, contradições ou omissões no sentença arbitral, conforme
previsto no artigo 30 da Lei de Arbitragem, (ii) conforme previsto na cláusula 12.10
abaixo, e (iii) um ato de anulação de boa-fé, conforme estipulado no artigo 33 da Lei de
Arbitragem. Se necessário, a sentença arbitral poderá ser executada em qualquer
tribunal com jurisdição ou foro sobre as Partes, a Companhia e seus respectivos ativos.

12.9

Jurisdição do Poder Judiciário. As Partes estão totalmente cientes de todos os termos e
efeitos dessa convenção de arbitragem, concordando irrevogavelmente que a arbitragem
é a única forma de resolução das Controvérsias surgidas em decorrência de ou
relacionadas a este Acordo e/ou no que se refere a ele. Sem prejuízo à validade desse
compromisso de arbitragem, as Partes poderão se valer do órgão judiciário competente
para: (i) executar qualquer decisão do tribunal arbitral ou obrigações líquidas, certas e
exigíveis; e (ii) obter medidas de urgência antes da constituição do Tribunal Arbitral para
garantir a efetividade dos processos de arbitragem. Exclusivamente para os fins
previstos nesta cláusula, as Partes elegem o foro de Belo Horizonte/MG.

12.10

No caso mencionado no item (ii) da cláusula 12.9 acima, a Parte solicitante deverá
requerer o início dos processos de arbitragem no prazo legal. Uma vez constituído, o
Tribunal Arbitral poderá revisar, conceder, manter ou revogar a ordem judicial requerida.

12.11

A solicitação de qualquer medida prevista na cláusula 12.9 acima não deverá
representar uma renúncia à cláusula de arbitragem ou aos limites da jurisdição do
Tribunal Arbitral. Qualquer medida implementada ou solicitada pelo órgão judiciário
deverá ser notificada, sem demora, à Câmara de Arbitragem.

12.12

Consolidação. Para facilitar a completa resolução do litígio e caso a controvérsia objeto
da arbitragem prevista neste Acordo tenha reflexo ou impacto nos direitos e obrigações
previstas no estatuto social ou no Acordo, ou existam outras disputas autônomas no
âmbito do estatuto social ou no âmbito deste Acordo, o Tribunal Arbitral poderá
consolidar o procedimento arbitral com qualquer outro procedimento arbitral envolvendo
as Partes. Os árbitros não deverão consolidar as arbitragens, exceto se (a) existirem
questões de fato e/ou de direito comuns aos procedimentos, que tornem a consolidação
mais eficiente do que a existência de procedimentos separados; e (b) nenhuma Parte for
prejudicada com a consolidação em virtude de atrasos indevidos ou conflito de
interesses.

12.13

Confidencialidade. As Partes e a Companhia comprometem-se a manter em sigilo a
arbitragem e seus elementos (inclusive alegações das partes, provas, laudos e outras
manifestações de terceiros e quaisquer outros documentos apresentados ou trocados no
curso do procedimento arbitral).

CLÁUSULA XIII.
13.1

DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente Acordo é assinado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes,
a Companhia e as Subsidiárias, por si, seus herdeiros e sucessores, a qualquer título.
Nenhuma das Partes poderá ceder e transferir qualquer direito ou obrigação decorrente
do presente Acordo sem prévio consentimento da outra, ressalvadas as exceções
previstas neste Acordo. As Partes, seus cessionários autorizados e sucessores deverão
cumprir integralmente as obrigações objeto deste Acordo, inclusive comparecer às
Reuniões Prévias e assembleias Gerais da Companhia e das Subsidiárias,
pessoalmente ou através de procurador devidamente nomeado, nelas votando em estrita
consonância com o disposto neste Acordo, cientes de que referidas obrigações estão
sujeitas à execução específica, na forma da lei.
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13.2

A Companhia assina este Acordo para dele tomar ciência e assumir as obrigações que
lhes são impostas, obrigando-se arquivá-lo em sua sede e nas sedes das Subsidiárias
na forma e para os fins do disposto no artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações.
Ademais, a Companhia fará com que a existência deste Acordo e a vinculação das
Ações aos seus termos e condições sejam mencionados nos certificados ou nos
registros da instituição responsável pela escrituração das ações da Companhia.

13.3

As obrigações assumidas neste Acordo serão objeto de execução específica por
qualquer das Partes, nos termos do artigo 118, §3°, da Lei das Sociedades por Ações,
bem como nos termos do Código de Processo Civil, sem prejuízo de, cumulativamente,
serem cobradas perdas e danos pelas Partes que com elas tenham que arcar em
decorrência do inadimplemento das obrigações pactuadas neste Acordo. As Partes não
renunciam a qualquer ação ou providência (inclusive a cobrança de perdas e danos) a
que tenham direito a qualquer tempo. As Partes expressamente admitem e se obrigam
ao cumprimento específico de suas obrigações e a aceitar ordens judiciais ou quaisquer
outros atos semelhantes.

13.4

Cada Parte deverá ter o direito de solicitar, separadamente, ao Presidente da
assembleia geral ou reunião de conselho de administração da Companhia ou das
Subsidiárias, que declare inválido e inoperante qualquer voto exercido contrariamente às
disposições do presente Acordo, independentemente de qualquer medida judicial ou
extrajudicial.

13.5

Quaisquer acordos de acionistas ou outros contratos ou acordos que tenham sido
assinados pelas Partes, que vinculem direta ou indiretamente as Ações de sua
propriedade na Companhia ou que tratem de matérias constantes deste Acordo, ficam,
neste ato, expressamente revogados, sendo, portanto, nulos e ineficazes perante as
Partes e a Companhia.

13.6

Endereços. Qualquer comunicação de uma Parte à outra Parte ou à interveniente
anuente será considerada realizada se (i) entregue mediante recibo no endereço abaixo
indicado; (ii) entregue por correio, com aviso de recebimento, no endereço abaixo
indicado; ou (iii) transmitida para o e-mail abaixo indicado, na medida em que se possa
confirmar o efetivo envio da comunicação:
Se para Áurea:
At. Sra. Áurea Maria Pardini
Endereço: conforme preâmbulo deste Acordo
E-mail: aureamaria512@gmail.com
Se para Regina:
At. Sra. Regina Pardini
Endereço: conforme preâmbulo deste Acordo
E-mail: regina@hermespardini.com.br
Se para Victor:
At. Sr. Victor Cavalcanti Pardini
Endereço: conforme preâmbulo deste Acordo
E-mail: victor.pardini@hermespardini.com.br
Se para a Companhia
At. Sr. Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores (DRI)
Endereço: conforme preâmbulo deste Acordo
E-mail: roberto.santoro@grupopardini.com.br / camilo.lelis@grupopardini.com.br
13.6.1 Alterações de Endereço. Qualquer mudança de endereço ou e-mail deverá ser notificada
de acordo com a cláusula anterior.
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13.7

Não será válida qualquer alteração deste Acordo salvo se por escrito e previamente
assinada por todas as Partes.

13.8

A omissão ou a demora por qualquer das Partes em exercer qualquer direito previsto
neste Acordo não será tida como renúncia ao mesmo, nem poderá o exercício isolado ou
parcial de qualquer direito impossibilitar qualquer exercício futuro ou mais amplo desse
ou de qualquer outro direito. Os remédios previstos neste Acordo são cumulativos e não
excluem quaisquer remédios conferidos por lei.

13.9

O presente Acordo terá vigência a partir da data de liquidação da Oferta Pública Inicial e
permanecerá em vigor até 15 de dezembro de 2036.

13.10

Sempre que possível, cada disposição deste Acordo deverá ser interpretada de maneira
a ser eficaz e válida segundo as leis brasileiras aplicáveis, mas caso qualquer disposição
do presente seja entendida como sendo inválida, ilegal ou inexequível a qualquer título,
tais fatos não deverão afetar qualquer outra disposição do Acordo.

13.11

As Partes declaram e garantem que (i) a celebração e cumprimento deste Acordo não
representa um conflito, infração ou inadimplemento de qualquer instrumento, ordem ou
decisão judicial em que cada uma delas seja parte ou ao qual esteja sujeita e (ii)
mediante a celebração deste Acordo, este Acordo será válido e vinculará as Partes,
sendo exequível de acordo com seus termos.

13.12

As Partes deverão manter sigilosas e não divulgar a terceiros, sem o prévio
consentimento escrito de todas as Partes, informações privilegiadas que digam respeito
ao presente Acordo.

13.13

Cada membro da Família Pardini não poderá celebrar quaisquer negócios jurídicos e/ou
acordos de sócios que tenha como objeto regular ou estabelecer direitos e obrigações
com relação às Ações e/ou a relação societária na Companhia, que comprometam o
controle da Companhia ou que contrariem os direitos e prerrogativas de qualquer
membro da Família Pardini nos termos deste Acordo, salvo se assinados por membros
da Família Pardini que detenham mais do que 75% (setenta e cinco por cento) das
Ações. Em qualquer hipótese de assinatura de outro acordo por Acionista que não
representem a totalidade das Ações vinculadas a este Acordo, o novo acordo não
poderá prejudicar os direitos conferidos aos Acionistas por meio deste Acordo.
[restante da página deixado em branco – assinaturas na próxima página]
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[Esta página de assinaturas é parte integrante e inseparável do Terceiro Aditamento e Consolidação
do Acordo de Acionistas do Instituto Hermes Pardini S.A., celebrado em 19 de janeiro de 2018, pelas
partes abaixo subscritas.]

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente Terceiro Aditamento e Consolidação do
Acordo de Acionistas em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das 2 (duas) testemunhas
abaixo assinadas, devendo uma das vias ser arquivada na sede da Companhia.
Belo Horizonte/MG, 19 de janeiro de 2018.
Acionistas:

ÁUREA MARIA PARDINI

REGINA PARDINI

VICTOR CAVALCANTI PARDINI

Acionistas retirantes:

AP PARTICIPAÇÕES E GESTÃO
DE NEGÓCIOS EIRELI

RP PARTICIPAÇÕES E GESTÃO
DE NEGÓCIOS EIRELI

VP PARTICIPAÇÕES E GESTÃO
DE NEGÓCIOS EIRELI

Interveniente Anuente:

__________________________________________________
INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

Testemunhas:

1._____________________________
CPF
RG

2._____________________________
CPF
RG

- ACORDO DE ACIONISTAS DO INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. PÁGINA 22 DE 22

Terceiro Aditamento e Consolidação do Acordo de Acionistas do
Instituto Hermes Pardini S.A.

Anexo 1.1
ao
Acordo de Acionistas
do Instituto Hermes Pardini S.A.
celebrado em 11 de dezembro de 2017.

“Acionista” tem o significado atribuído no preâmbulo;
“Acionista Adquirente” tem o significado atribuído na cláusula 9.4;
“Acionistas Alienantes” tem o significado atribuído na cláusula 10.1;
“Acionista Retirante” tem o significado atribuído na cláusula 9.1;
“Ações” significa a totalidade (i) das ações de emissão da Companhia de que as Partes são titulares
nesta data, conforme identificadas no Anexo 1.1(a) a este Acordo, observados eventuais
desdobramentos ou grupamentos que as Ações possam ser objeto após a presente data, e (ii) ações
de emissão da Companhia que venham a ser vinculadas ao presente Acordo na forma da Cláusula
3.3.2.
“Ações Livres” significa (i) as ações de emissão da Companhia que venham a ser adquiridas pelas
Partes de terceiros, seja em operações privadas ou realizadas em bolsa de valores ou mercado de
balcão, que não venham a se vincular a este Acordo na forma da Cláusula 3.3.2; (ii) as ações de
emissão da Companhia subscritas em aumentos de capital, que não venham a se vincular a este
Acordo na forma da Cláusula 3.3.2, e (iii) as ações de emissão da Companhia fruto da conversão de
debêntures e/ou outros títulos conversíveis em ações, que não venham a se vincular a este Acordo
na forma da Cláusula 3.3.2; observado, em qualquer caso, eventuais desdobramentos ou
grupamentos que as Ações Livres possam ser objeto.
“Ações Ofertadas” tem o significado atribuído na cláusula 8.1;
“Acordo” tem o significado atribuído no preâmbulo;
“Acordo de Acionistas Original” significa o 1º Aditamento e Consolidação do Acordo de Acionistas do
Bloco de Controle do Instituto Hermes Pardini S.A., celebrado em 31 de agosto de 2016;
“Afiliada” significa (i) ascendente(s), descendente(s) ou parentes em linha direta até o 2° (segundo)
grau; bem como (ii) qualquer Pessoa que, direta ou indiretamente, seja 99% (noventa e nove por
cento) detida, individual ou conjuntamente, por qualquer uma das Pessoas indicadas no item (i)
acima;
“AP Imóveis” tem o significado atribuído na cláusula 4.5.1(vii);
“Ata da Reunião Prévia” tem o significado atribuído na cláusula 4.3;
“Áurea” tem o significado atribuído no preâmbulo;
“Autoridade Governamental” significa o governo da República Federativa do Brasil ou qualquer de
suas subdivisões políticas, quer em nível federal, estadual ou municipal, ou qualquer agência,
departamento ou órgão de tal governo ou de sua subdivisão política;
“Aviso de Transferência” tem o significado atribuído na cláusula 10.1;
“Bloco de Controle” tem o significado atribuído na cláusula 4.1;
“BM&FBovespa” tem o significado atribuído no preâmbulo;
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“Câmara de Arbitragem” tem o significado atribuído na cláusula 12.1;
“Companhia” tem o significado atribuído no preâmbulo;
“Controle” (e seus derivados “Controlador” e “Controlada”) significa, a respeito de uma determinada
Pessoa, o poder de, direta ou indiretamente, mediante acordo ou qualquer outra forma jurídica, dirigir
a administração e definir as diretrizes dessa Pessoa, seja (i) no caso de um fundo de investimento ,
como gestor e/ou limited partner dessa Pessoa; ou (ii) no caso de qualquer Pessoa (exceto um fundo
de investimento) (a) como proprietário ou titular de direito de sócio de mais de 50% do capital votante
de referida Pessoa; ou (b) mediante o exercício do direito de eleger a maioria dos conselheiros e/ou
diretores de referida Pessoa;
“Controvérsia” tem o significado atribuído na cláusula 12.1;
“CVM” tem o significado atribuído no preâmbulo;
“Deliberação Societária” tem o significado atribuído na cláusula 4.2;
“Direito de Preferência” tem o significado atribuído na cláusula 8.2;
“Direito de Venda Conjunta” tem o significado atribuído na cláusula 10.2;
“EBITDA” significa, em relação ao período de 12 (meses) anteriores a sua apuração, o lucro
operacional consolidado da Companhia, antes do resultado financeiro e das deduções decorrentes de
imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido, depreciação e amortização (incluindo ágios
e outros), excetuando-se itens decorrentes de eventos extraordinários e não recorrentes e efeitos não
operacionais, sejam positivo s ou negativos.
“EIVA” tem o significado atribuído na cláusula 4.5.1(vii);
“Família Pardini” tem o significado atribuído no preâmbulo;
“IGP-M” significa o Índice Geral de Preços do Mercado divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou
outro índice que vier a substituí-lo.
“Lei das Sociedades por Ações” tem o significado atribuído no preâmbulo;
“Lei de Arbitragem” tem o significado atribuído na cláusula 12.1;
“Lock-Up” tem o significado atribuído na cláusula 7.1;
“Notificação de Exercício da Oferta de Saída” tem o significado atribuído na cláusula 9.3;
“Notificação de Exercício do Direito de Preferência” tem o significado atribuído na cláusula 8.2;
“Notificação de Saída do Bloco de Controle” tem o significado atribuído na cláusula 9.1a);
“Novo Mercado” tem o significado atribuído no preâmbulo;
“Oferta de Venda para Saída do Bloco de Controle” tem o significado atribuído na cláusula 9.1.2
“Oferta Pública Inicial” tem o significado atribuído no preâmbulo;
“Ônus” significa qualquer ônus real ou pessoal de qualquer tipo, incluindo qualquer hipoteca,
alienação fiduciária, penhor, compromisso, dívida, embargo, usufruto, opção de compra e/ou de
venda, despesa indireta, encargo, qualquer outro tipo de restrição judicial ou administrativa, bem
como quaisquer direitos de terceiros, arrendamento, licença, avença, condição, esbulho possessório,
acordo de voto, opção, direito de primeira oferta ou preferência, ou quaisquer outras restrições ou
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limitações de qualquer natureza que possam afetar, restringir ou condicionar a total propriedade e
posse de determinado direito, bem ou ativo;
“OPA” tem o significado atribuído na cláusula 3.4;
“Partes” tem o significado atribuído no preâmbulo;
“Parte Relacionada” significa, (i) com relação a qualquer Pessoa física, (a) seu cônjuge, ex-cônjuges,
companheiro em regime de união estável ou equivalente, colaterais até o 3º (terceiro) grau,
ascendentes e descendentes em linha reta, herdeiros testamentários; (b) qualquer Pessoa jurídica
Controlada direta ou indiretamente por tal Pessoa; (ii) com relação a qualquer Pessoa jurídica, direta
ou indiretamente (a) qualquer sociedade Controlada por tal Pessoa ou sob Controle comum com tal
Pessoa, (b) qualquer Pessoa que a Controle; e (c) qualquer acionista, quotista, administrador
estatutário de referida Pessoa ou das Pessoas referidas nos itens (ii)(a) e (ii)(b), na data em que o
conceito seja aplicado; (iii) com relação a qualquer fundo de investimento (a) o administrador e o
gestor de tal fundo de investimento, (b) qualquer sociedade Controlada, direta ou indiretamente, por
tal Pessoa, pelo administrador de tal Pessoa, ou pelo gestor de tal Pessoa, (c) qualquer Pessoa sob
Controle comum com tal Pessoa, (d) qualquer acionista, quotista, administrador estatutário de
qualquer sociedade Controlada, direta ou indiretamente, por tal Pessoa, pelo administrador de tal
Pessoa, ou pelo gestor de tal Pessoa;
“Partes Ofertadas” tem o significado atribuído na cláusula 8.1;
“Parte Ofertante” tem o significado atribuído na cláusula 8.1;
“Período de Lock-Up” tem o significado atribuído na cláusula 7.1;
“Pessoa” significa qualquer pessoa física, empresa, sociedade (inclusive sociedades
despersonalizadas), associação, fundação, trust, fundo de investimento, organização não constituída
e qualquer outra entidade, incluindo Autoridade Governamental;
“Preço de Exercício da Oferta de Saída” tem o significado atribuído na cláusula 9.2;
“Regina” tem o significado atribuído no preâmbulo;
“Regulamento de Arbitragem” tem o significado atribuído na cláusula 12.1;
“Reunião Prévia” tem o significado atribuído na cláusula 4.2;
“Saída do Bloco de Controle” tem o significado atribuído na cláusula 9.1;
“Segundo Aditamento e Consolidação do Acordo de Acionistas do Instituto Hermes Pardini S.A.”
significa o aditamento a este Acordo, celebrado em 19 de janeiro de 2017 entre AP, Áurea, RP,
Regina, VP, Victor, com interveniência-anuência do IHP;
“Sra. Carmen” tem o significado atribuído na cláusula 7.1;
“Subsidiária” significa toda e qualquer outra sociedade ou Pessoa jurídica que venha a ser Controlada
pela Companhia;
“Terceiro” significa qualquer Pessoa que não seja um Acionista;
“Transferência” (e suas derivados “Transferir" e “Transferidas”) significa qualquer transação que,
direta ou indiretamente, acarrete, configure ou gere, de maneira voluntária ou involuntária, a
alienação, transferência (inclusive por sucessão ou divisão de qualquer tipo), contribuição, venda,
cessão (incluindo a cessão de direitos preemptivos), swap, doação, arrendamento, penhor, embargo,
apreensão ou retenção de Ações ou direitos inerentes a Ações (inclusive, entre outros, direitos de
voto, se houver).
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“Tribunal Arbitral” tem o significado atribuído na cláusula 12.2;
“Victor” tem o significado atribuído no preâmbulo;
“VILLA” tem o significado atribuído na cláusula 4.5.1(vii); e
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Anexo 1.1(a)
ao
Acordo de Acionistas
do Instituto Hermes Pardini S.A.
celebrado em 11 de dezembro de 2017.

AÇÕES DETIDAS PELAS PARTES NESTA DATA

ACIONISTA
Áurea Pardini
Regina Pardini
Victor Pardini
TOTAL

QUANTIDADE DE AÇÕES
28.261.833
28.261.833
28.261.833
84.785.499
***

