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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO – CVM nº 24.090
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os acionistas do Instituto Hermes Pardini S.A. (“Companhia”) convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária da Companhia (“AGOE”), a ser realizada no dia 24 de abril de 2018, às 11:00 horas, 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:
A. Em Assembleia Geral Ordinária:
(i)

Deliberar sobre a modificação do jornal utilizado pela Companhia para as publicações exigidas pela Lei n.º 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”);

(ii)

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;

(iii)

Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2017; e

(iv)

Fixar o montante global da remuneração da Administração da Companhia para o exercício social iniciado em 01 de
janeiro de 2018.

B. Em Assembleia Geral Extraordinária:
(i)

Deliberar sobre a eleição de 01 (um) membro independente do Conselho de Administração da Companhia, indicado
pelos acionistas controladores; e

(ii)

Deliberar sobre as seguintes alterações ao Estatuto Social da Companhia, bem como sobre a sua consolidação, em
decorrência de alterações sofridas pelo Regulamento do Novo Mercado e em atendimento a sugestões da B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”): (a) alteração do parágrafo 1º do Artigo 12, para retirar a menção a ações com direito
a voto, quando estabelecido o quórum para realização das Assembleias Gerais, considerando que todas as ações
da Companhia possuem direito a voto; (b) em razão da modificação do Regulamento do Novo Mercado, a alteração
do inciso (xi) do Artigo 13, para retirar a necessidade de aprovação do Conselho de Administração de lista trílplice
de empresas especializadas, para elaboração de laudo de avaliação em caso de cancelamento do registro de
companhia aberta, ou saída do segmento do Novo Mercado da B3; (c) exclusão do inciso (xiii) do Artigo 13, para
retirar a possibilidade de deliberação pela Assembleia Geral autorizando investimentos não relacionados ao objeto
social da Companhia; (d) alteração do parágrafo 1º do Artigo 14 para tornar claro que o termo de posse dos
administradores e dos membros do conselho fiscal deverá contemplar sua sujeição à cláusula compromissória
contida no estatuto social; (e) alteração do parágrafo 1º do Artigo 15 para constar a obrigação de que a Assembleia
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Geral delibere sobre a caracterização do conselheiro independente, bem como para prever que o conselheiro
eleito nos termos do artigo 141 §§ 4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações, somente será presumidamente
considerado independente, na hipótese de existência de acionistas controladores; (f) alteração do parágrafo 2º do
Artigo 15 para refletir a regra do Regulamento do Novo Mercado que dispõe sobre a regra de arrendondamento,
para cálculo do número mínimo de conselheiros independentes; (g) modificação do Artigo 17 para correção de
referência cruzada e simplificação de sua redação, sem alteração do conteúdo; (h) modificação do inciso (iv) do
Artigo 22 para atribuir à diretoria a competência de indicar os administradores das sociedades controladas e
coligadas das Companhia, a serem eleitos pelas respectivas assembleias ou reuniões de sócios das sociedades
controladas e coligadas; (i) exclusão do parágrafo 3º do Artigo 26 tendo em vista a inclusão no parágrafo 1º do
Artigo 14 da previsão relativa à assinatura do termo de posse pelos membros do conselho fiscal; (j) alteração da
alínea (xxi) do artigo 19 para ajustar o conteúdo mínimo da manifestação do Conselho de Administração em caso
de oferta pública de aquisição de ações da Companhia; (l) modificação do Capítulo VI para alterar as disposições
sobre oferta pública de aquisição de ações em caso de alteração de controle, saída do Novo Mercado e
reorganização societária; (m) adequação do artigo 41 sobre a arbitragem como forma de resolução de conflitos; (n)
atualizar a denominação social da B3 em diversos dispositivos estatutários, sem alteração de conteúdo; (o)
renumeração de artigos em razão das alterações acima indicadas.
INFORMAÇÕES GERAIS:
(i)

Para participar da AGOE, 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 art. 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 AGOE; 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 art. 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 AGOE 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 consularização1.
Documentos redigidos em outras línguas, nos termos do Decreto-Lei n.º 4.657, de 4 de setembro de 1942,
conforme alterado, só serão aceitos mediante apresentação de tradução juramentada.

(ii)

Observados os procedimentos previstos na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada
(“Instrução CVM 481”), no Formulário de Referência da Companhia e as instruções contidas na Proposta da
Administração para a AGOE, o acionista poderá exercer o direito de voto por meio de preenchimento e entrega do
Boletim de Voto à Distância disponibilizado 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 (“B3”) (www.bmfbovespa.com.br).

(iii)

As informações e documentos previstos no art. 124 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução da CVM 481,
relacionados às matérias a serem deliberadas na AGOE 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 (www.bmfbovespa.com.br).

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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(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) 3629-4503 ou via
e-mail: ri@grupopardini.com.br.

Belo Horizonte, 22 de março de 2018.
__________________________________________________
Victor Cavalcanti Pardini
Presidente do Conselho de Administração
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VOTO À DISTÂNCIA
Conforme faculdade prevista na Instrução CVM 481, a Companhia disponibilizará para a AGOE a possibilidade de participação
à distância por meio do Boletim de Voto à Distância, cujo modelo segue anexo à presente Proposta na forma do seu Anexo
I (“Boletim de Voto”).
Para participar da AGOE por meio dessa modalidade, os acionistas da Companhia deverão preencher os campos próprios,
assinar no Boletim de Voto e enviá-lo, alternativamente, para: (i) o Agente Escriturador (conforme abaixo definido) das ações
de emissão da Companhia; (ii) o agente de custódia responsável pela custódia das ações de emissão da Companhia de sua
titularidade (“Agente de Custódia”), desde que ele esteja apto a receber o Boletim de Voto nos termos da Instrução CVM
481; ou, ainda, (iii) a Companhia, diretamente.
Neste sentido, a Companhia informa que o agente escriturador de suas ações, a saber, a Itaú Corretora de Valores S.A.
(“Agente Escriturador”), criou o site Assembleia Digital, através do qual é possível realizar o voto a distância. Para votar pelo
site é necessário realizar um cadastro e possuir um certificado digital. Informações sobre o cadastro e o passo a passo para
emissão do certificado digital estão descritas no site: http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/. As
instruções de voto deverão ser realizadas através do site Itaú Assembleia Digital.
Além disso, cabe salientar que nos termos da Instrução CVM 481, os agentes de custódia podem, mas não são obrigados a
receber os Boletins de Voto dos acionistas da Companhia. Em razão disso, é recomendado aos acionistas que verifiquem
junto ao respectivo Agente de Custódia se o mesmo prestará tal serviço, bem como seus custos e procedimentos. Nos casos
em que o Agente de Custódia opte por receber os Boletins de Voto, os acionistas da Companhia poderão, também, a seu
exclusivo critério, encaminhar o Boletim de Voto diretamente a tais agentes.
Ainda, nos termos da Instrução CVM 481, os acionistas que assim desejarem, também poderão encaminhar o Boletim de
Voto diretamente para a Companhia, e, neste caso, devem observar as regras a seguir:
(i) o Boletim de Voto somente será recebido quando enviado fisicamente, por via postal, endereçado ao
Departamento de Relações com Investidores da Companhia, localizado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, na Rua Aimorés, nº 66, Funcionários, ou quando enviado por e-mail, para o seguinte endereço eletrônico:
ri@hermespardini.com.br, devendo os originais, neste último caso, serem encaminhados à Companhia antes da data
prevista para realização da AGOE;
(ii) o Boletim de Voto deverá conter local, data e assinatura do acionista solicitante. Caso o acionista seja considerado
uma pessoa jurídica nos termos da legislação brasileira, a assinatura deverá ser de seus representantes legais, ou
procuradores com poderes para prática deste tipo de ato;
(iii) o Boletim de Voto encaminhado diretamente à Companhia deverá estar acompanhado da documentação que
comprove a qualidade de acionista ou de representante legal do acionista signatário, observados, portanto, os
requisitos e formalidades indicados no edital de convocação da AGOE.
O Boletim de Voto que estiver desacompanhado da documentação necessária à comprovação da condição de acionista,
ou à comprovação de sua representação não será considerado válido, e, em consequência, não será processado pela
Companhia, podendo, contudo, ser corrigido e reenviado pelo acionista à Companhia, observados os prazos e
procedimentos estabelecidos na Instrução CVM 481.
Será admitido o Boletim de Voto que for recebido pelo Agente Escriturador, pelo Agente de Custódia (conforme o caso)
e/ou pela Companhia até 7 (sete) dias antes da data de realização da AGOE, nos termos do art. 21-B da Instrução CVM
481.

TEXT_SP - 14345834v10 12399.6

6

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
i. Deliberar sobre a modificação do jornal utilizado pela Companhia para as publicações ordenadas pela Lei das
Sociedades por Ações.
A Administração propõe que seja alterado o jornal de publicação da Companhia para o jornal “Estado de Minas” em
substituição ao jornal “Diário do Comércio”, de forma que as publicações da Companhia passem a ser realizadas nos
seguintes jornais: Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e jornal Estado de Minas.
Proposta da Administração
A Administração propõe que os acionistas aprovem a alteração proposta para alteração do jornal de divulgação das
publicações legais da Companhia.
ii. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
As contas dos administradores estão apresentadas nas Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Companhia
de 31 de dezembro de 2017 (“Demonstrações Financeiras”), aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia em
reunião realizada em 22 de março de 2018. A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes emitiu relatório sem
ressalvas às Demonstrações Financeiras da Companhia.
As Demonstrações Financeiras, incluindo o Relatório da Administração, as Notas Explicativas, o Relatório dos Auditores
Independentes serão publicados no jornal “Diário do Comércio” e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais nas edições
do dia 24 de março de 2018, e estão disponíveis desde a presente data para consulta nos websites da Companhia
(www.hermespardini.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.bmfbovespa.com.br).
A Companhia esclarece que, em observância ao artigo 9º, III, da Instrução CVM 481, os comentários dos administradores
sobre a situação financeira da companhia, nos termos do item 10 do formulário de referência constam como Anexo II à
presente Proposta da Administração disponível nos websites da Companhia (www.hermespardini.com.br/ri), da CVM
(www.cvm.gov.br) e da B3 (www.bmfbovespa.com.br).
Proposta da Administração
A Administração propõe que os acionistas examinem todos os documentos disponibilizados pela Administração e aprovem
as contas dos administradores, o relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras.
iii. Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
Nos termos do artigo 22, (iii), do Estatuto Social da Companhia, cabe ao Conselho de Administração da Companhia
apresentar à assembleia geral a proposta de destinação do saldo remanescente dos lucros de cada exercício. No exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017 a Companhia apresentou um lucro de R$129.535.175,09 (cento e vinte e nove
milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e nove centavos).
A Companhia esclarece que, em observância ao artigo 9º, parágrafo 1º, II, da Instrução CVM 481, a proposta de destinação
do lucro líquido do exercício com as informações indicadas no Anexo 9‐1‐II da Instrução CVM 481 constam como Anexo III
à presente Proposta da Administração disponível nos websites da Companhia (www.hermespardini.com.br/ri), da CVM
(www.cvm.gov.br) e da B3 (www.bmfbovespa.com.br).
Proposta da Administração
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O Conselho de Administração, em reunião realizada em 22 de março de 2018, propõe a seguinte destinação ao resultado
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017:
(a) R$6.476.758,75 (seis milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco
centavos) a serem destinados para a constituição de reserva legal, nos termos do artigo 29, alínea “a” do Estatuto Social da
Companhia.
(b) R$30.020.420,96 (trinta milhões, vinte mil, quatrocentos e vinte reais e noventa e seis centavos) já distribuídos aos
acionistas da Companhia a título de juros sobre o capital (“JCP”) à conta do lucro acumulado do exercício de 2017.
(c) R$4.240.563,27 (quatro milhões, duzentos e quarenta mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos), a
título de dividendos aos acionistas da Companhia, de acordo com sua participação no capital votante e total da Companhia.
(d) R$89.849.958,37 (oitenta e nove milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta
e sete centavos) a serem retidos, nos termos do artigo 29, alínea “d” do Estatuto Social da Companhia, conforme orçamento
de capital constante do Anexo III - A.
A distribuição de JCP, mencionada na alínea (b) supra, no valor total de R$30.020.420,96 (trinta milhões, vinte mil,
quatrocentos e vinte reais e noventa e seis centavos), foi aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada em
14 de dezembro de 2017. O valor líquido do JCP pago aos acionistas foi de R$26.524.040,82 (vinte e seis milhões, quinhentos
e vinte e quatro mil, quarenta reais e oitenta e dois centavos).
A proposta da administração é que o valor líquido do JCP seja imputado aos dividendos mínimos obrigatórios, e que sejam
distribuídos aos acionistas, a títulos de dividendos, conforme alínea (c) supra, o valor complementar de R$4.240.563,27
(quatro milhões, duzentos e quarenta mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos), equivalentes a R$
0,03242359189 por ação ordinária de emissão da Companhia.
Caso os Acionistas não aprovem a imputação dos valores pagos a título de JCP ao dividendo mínimo obrigatório, nos termos
do acima, a administração da Companhia propõe que sejam pagos aos acionistas dividendos no montante de
R$30.764.604,09 (trinta milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e quatro reais e nove centavos),
equivalentes ao mínimo obrigatório de 25% do resultado líquido do exercício, em cumprimento ao disposto no artigo 29,
alínea (c) do Estatuto Social da Companhia. Em qualquer das hipóteses, os dividendos serão pagos de acordo com o
cronograma abaixo:
Evento

Data

Data de corte para verificação da posição acionária dos
acionistas que fazem jus aos dividendos

30/04/2018

Data de pagamento dos dividendos

Até 30/05/2018

Sobre o valor dos dividendos propostos não incidirão quaisquer tributos.
iv.

Fixar o montante global da remuneração da Administração para o exercício social iniciado em 01 de janeiro de 2018

Conforme artigo 13, inciso (ii), e artigo 14, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia, cabe à Assembleia Geral fixar a
remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, assim como a dos membros
do conselho fiscal da Companhia, se instalado. Nos termos do artigo 14, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia,
cabe ao Conselho de Administração fixar a remuneração individual dos administradores, observado o montante global
aprovado pela Assembleia Geral.
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A Companhia esclarece que, em observância ao artigo 10 da Instrução CVM 481, as informações indicadas no item 12.5 a
12.10 do formulário de referência constam como Anexo IV à presente Proposta da Administração disponível nos websites
da Companhia (www.hermespardini.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.bmfbovespa.com.br).
Proposta da Administração
A Administração propõe que seja aprovada a proposta de remuneração global anual da Administração para o exercício social
de 2018, no valor de até até R$ 13.518.044,26 (treze milhões, quinhentos e dezoito mil e quarenta e quatro reais e vinte e
seis centavos). Maiores informações sobre a proposta da Administração para a remuneração global anual dos
administradores estão indicadas nos Anexo IV da presente Proposta da Administração.
v.

Deliberar sobre a eleição de 01 (um) membro independente do Conselho de Administração da Companhia, indicado
pelos acionistas controladores.

Os acionistas controladores indicam o Sr. Roberto Antônio Mendes para, uma vez eleito pelos acionistas, assumir o cargo
de membro do Conselho de Administração da Companhia em substituição ao Sr. Amaury, exercendo-o pelo tempo restante
do mandato em curso, até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas da Companhia do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018. O Sr. Amaury peermanecerá no cargo até a data de realização da AGOE.
Proposta da Administração
A administração da Companhia foi comunicada pelos acionistas controladores da Companhia que eles pretendem eleger o
Sr. Roberto Antônio Mendes para completar o mandato do Sr. Amaury Guilherme Bier.
O Sr. Roberto Antônio Mendes é caracterizado como membro independente, nos termos do parágrafo 3º, do Artigo 15 da
Companhia, por (i) não ter qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital; (ii) não ser Acionista
Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado
a sociedade ou entidade relacionada ao Acionista Controlador (pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou
pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou Diretor da Companhia,
do Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou
indireto, de serviços e/ ou produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (v) não ser
funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à
Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de
algum administrador da Companhia; e (vii) não receber outra remuneração da Companhia além daquela relativa ao cargo
de Conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta restrição).
A Companhia esclarece que, em observância ao artigo 10 da Instrução CVM 481, as informações indicadas no item 12.5 a
12.10 do formulário de referência constam como Anexo VI à presente Proposta da Administração disponível nos websites
da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia (www.hermespardini.com.br/ri).
vi.

Deliberar sobre as seguintes alterações ao Estatuto Social da Companhia, bem como sobre a sua consolidação, em
decorrência de alterações sofridas pelo Regulamento do Novo Mercado e em atendimento a sugestões da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”): (a) alteração do parágrafo 1º do Artigo 12, para retirar a menção a ações com direito a
voto, quando estabelecido o quórum para realização das Assembleias Gerais, considerando que todas as ações da
Companhia possuem direito a voto; (b) em razão da modificação do Regulamento do Novo Mercado, a alteração do
inciso (xi) do Artigo 13, para retirar a necessidade de aprovação do Conselho de Administração de lista trílplice de
empresas especializadas, para elaboração de laudo de avaliação em caso de cancelamento do registro de companhia
aberta, ou saída do segmento do Novo Mercado da B3; (c) exclusão do inciso (xiii) do Artigo 13, para retirar a
possibilidade de deliberação pela Assembleia Geral autorizando investimentos não relacionados ao objeto social da
Companhia; (d) alteração do parágrafo 1º do Artigo 14 para tornar claro que o termo de posse dos administradores
e dos membros do conselho fiscal deverá contemplar sua sujeição à cláusula compromissória contida no estatuto
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social; (e) alteração do parágrafo 1º do Artigo 15 para constar a obrigação de que a Assembleia Geral delibere sobre
a caracterização do conselheiro independente, bem como para prever que o conselheiro eleito nos termos do artigo
141 §§ 4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações, somente será presumidamente considerado independente, na
hipótese de existência de acionistas controladores; (f) alteração do parágrafo 2º do Artigo 15 para refletir a regra
do Regulamento do Novo Mercado que dispõe sobre a regra de arrendondamento, para cálculo do número mínimo
de conselheiros independentes; (g) modificação do Artigo 17 para correção de referência cruzada e simplificação de
sua redação, sem alteração do conteúdo; (h) modificação do inciso (iv) do Artigo 22 para atribuir à diretoria a
competência de indicar os administradores das sociedades controladas e coligadas das Companhia, a serem eleitos
pelas respectivas assembleias ou reuniões de sócios das sociedades controladas e coligadas; (i) exclusão do parágrafo
3º do Artigo 26 tendo em vista a inclusão no parágrafo 1º do Artigo 14 da previsão relativa à assinatura do termo de
posse pelos membros do conselho fiscal; (j) alteração da alínea (xxi) do artigo 19 para ajustar o conteúdo mínimo da
manifestação do Conselho de Administração em caso de oferta pública de aquisição de ações da Companhia; (l)
modificação do Capítulo VI para alterar as disposições sobre oferta pública de aquisição de ações em caso de
alteração de controle, saída do Novo Mercado e reorganização societária; (m) adequação do artigo 41 sobre a
arbitragem como forma de resolução de conflitos; (n) atualizar a denominação social da B3 em diversos dispositivos
estatutários, sem alteração de conteúdo; (o) renumeração de artigos em razão das alterações acima indicadas.
Conforme artigo 13, inciso (iii), do Estatuto Social da Companhia, cabe à assembleia geral aprovar a alteração do Estatuto
Social da Companhia.
As propostas de alteração formuladas são propostas exclusivamente para adequar o Estatuto Social da Companhia aos
termos de nova versão do Regulamento do Novo Mercado, que entrou em vigor de 02 de janeiro de 2018, em atendimento
a recomentação da B3, por meio do Ofício n.º 618/2017 – DRE, de 03 de outubro de 2017, que concedeu prazo às
companhias listadas no Novo Mercado para adequar seus estatutos sociais aos termos da nova versão do regulamento, no
que tange a determinadas obrigações, até a data da assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social de 2017.
Proposta da Administração
A Administração da Companhia recomenda a aprovação das alterações acima propostas, nos termos acima dispostos e
justificados.
A Companhia esclarece que, em observância ao artigo 11º, I e II, da ICVM 481/09, o relatório detalhando a origem e
justificativa das alterações propostas e analisando os seus efeitos jurídicos e econômicos e a cópia do estatuto social
contendo, em destaque, as alterações propostas constam como Anexo VII, Anexo VII - A e Anexo VII - B, respectivamente, à
presente Proposta da Administração disponível nos websites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.bmfbovespa.com.br)
e da Companhia (www.hermespardini.com.br/ri).
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ANEXO I

MODELO DE BOLETIM DE VOTO À DISTÂNCIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. DE
24/04/2018
Nome:
CNPJ ou CPF do acionista:
Orientações de preenchimento.
O presente boletim deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer o seu direito de voto à distância na Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária do Instituto Hermes Pardini S/A, convocada para o dia 24 de abril de 2018, às 11:00 horas
(“AGOE”), nos termos da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”),
conforme alterada.
Nesse caso, é imprescindível que os campos acima sejam preenchidos com o nome (ou denominação social) completo do
acionistas e o número do CNPJ (pessoa jurídica) ou de CPF (pessoa física), além de um endereço de e-mail para eventual
contato.
Além disso, para que este boletim de voto seja considerado válido, o acionista seja considerado presente e os votos aqui
proferidos sejam contabilizados no quórum da AGOE:
- todos os campos abaixo deverão estar devidamente preenchidos;
- todas as suas páginas deverão estar rubricadas;
- ao final, o acionistas ou seus representantes legais, conforme o caso e nos termos da legislação vigente, deverá assinar
o boletim; e
- as assinaturas apostas no boletim deverão ter firmas reconhecidas e deverão ser notarizadas, consularizadas ou
apostiladas, conforme o caso.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de
preenchimento ao escriturador ou ao custodiante.
O boletim de voto (“Boletim”) deverá ser recebido no prazo de até 7 (sete) dias antes da data da AGOE, por meio de uma
das opções abaixo descritas:
(i) Mediante (a) entrega do Boletim preenchido e assinado na sede da Companhia, em conjunto com a documentação que
comprove a representação e poderes, conforme listada na Proposta da Administração da AGOE (“Proposta”), disponível
no site www.hermespardini.com.br/ri; ou (b) envio de vias digitalizadas do boletim e da documentação constante
na Proposta ao endereço eletrônico ri@hermespardini.com.br (nesse caso, é solicitado ao acionista também o envio das
vias originais e/ou cópias autenticadas via correios, até a data da AGOE).
(ii) Mediante instruções de voto transmitidas aos agentes de custódia ou à Itaú Corretora de Valores S.A, instituição
escrituradora das ações de emissão da Companhia, observadas as regras por esses determinadas.
O Agente Escriturador criou o site Assembleia Digital, uma solução segura onde é possível realizar o voto a distância. Para
votar pelo site é necessário realizar um cadastro e possuir um certificado digital. Informações sobre o cadastro e o passo
a
passo
para
emissão
do
certificado
digital
estão
descritas
no
site:
http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/. As instruções de voto deverão ser realizadas através do
site Itaú Assembleia Digital
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A Companhia não exigirá a tradução juramentada de documentos que tenham sido originalmente lavrados em língua
inglesa, espanhola ou que venham acompanhados da respectiva tradução nessas mesmas línguas ou em português. Serão
aceitos os documentos de identidade com foto: RG, RNE, CNH, Passaporte ou carteiras de classe profissional oficialmente
reconhecidas.
Recebido o boletim e a documentação exigida, a Companhia cientificará o acionista, manifestando sua aceitação ou não,
nos termos da Instrução CVM 481.
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o
documento diretamente à companhia.
Instituto Hermes Pardini S.A. - Departamento de Relacionamento com os Investidores.
E-mail: ri@grupopardini.com.br
Endereço: Rua Aimorés, nº 66,
Belo Horizonte – MG, CEP 30140-070
A/C.: Fernando Jose Mancio Ramos
Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores mobiliarios,
com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone e pessoa para contato.
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar - São Paulo CEP 04538-132 3003-9285 (capitais e
regiões metropolitanas)
0800 7209285 (demais localidades)
O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h.
E-mail: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br
Deliberações / Questões relacionadas à AGO
Deliberação Simples
1. Deliberar sobre a modificação do jornal utilizado pela Companhia para as publicações exigidas pela Lei n.º 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
2. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
3. Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
4. Fixar o montante global da remuneração da Administração e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o
exercício social iniciado em 01.01.2018, no valor de até R$1.728.000,00 (um milhão, setecentos e vinte e oito mil reais)
para o Conselho de Administração, e R$11.790.044,26 (onze milhões, setecentos e noventa mil, quarenta e quatro reais e
vinte e seis centavos) para a Diretoria Estatutária.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberações / Questões relacionadas à AGE
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Deliberação Simples
5. Eleger 01 (um) membro independente do Conselho de Administração da Companhia, indicado pelos acionistas
controladores.
Roberto Antônio Mendes.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
6. Deliberar sobre as seguintes alterações ao Estatuto Social da Companhia, bem como sobre a sua consolidação, em
decorrência de alterações sofridas pelo Regulamento do Novo Mercado e em atendimento a sugestões da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”): (a) alteração do parágrafo 1º do Artigo 12, para retirar a menção a ações com direito a voto, quando
estabelecido o quórum para realização das Assembleias Gerais, considerando que todas as ações da Companhia possuem
direito a voto; (b) em razão da modificação do Regulamento do Novo Mercado, a alteração do inciso (xi) do Artigo 13, para
retirar a necessidade de aprovação do Conselho de Administração de lista trílplice de empresas especializadas, para
elaboração de laudo de avaliação em caso de cancelamento do registro de companhia aberta, ou saída do segmento do
Novo Mercado da B3; (c) exclusão do inciso (xiii) do Artigo 13, para retirar a possibilidade de deliberação pela Assembleia
Geral autorizando investimentos não relacionados ao objeto social da Companhia; (d) alteração do parágrafo 1º do Artigo
14 para tornar claro que o termo de posse dos administradores e dos membros do conselho fiscal deverá contemplar sua
sujeição à cláusula compromissória contida no estatuto social; (e) alteração do parágrafo 1º do Artigo 15 para constar a
obrigação de que a Assembleia Geral delibere sobre a caracterização do conselheiro independente, bem como para prever
que o conselheiro eleito nos termos do artigo 141 §§ 4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações, somente será
presumidamente considerado independente, na hipótese de existência de acionistas controladores; (f) alteração do
parágrafo 2º do Artigo 15 para refletir a regra do Regulamento do Novo Mercado que dispõe sobre a regra de
arrendondamento, para cálculo do número mínimo de conselheiros independentes; (g) modificação do Artigo 17 para
correção de referência cruzada e simplificação de sua redação, sem alteração do conteúdo; (h) modificação do inciso (iv)
do Artigo 22 para atribuir à diretoria a competência de indicar os administradores das sociedades controladas e coligadas
das Companhia, a serem eleitos pelas respectivas assembleias ou reuniões de sócios das sociedades controladas e coligadas;
(i) exclusão do parágrafo 3º do Artigo 26 tendo em vista a inclusão no parágrafo 1º do Artigo 14 da previsão relativa à
assinatura do termo de posse pelos membros do conselho fiscal; (j) alteração da alínea (xxi) do artigo 19 para ajustar o
conteúdo mínimo da manifestação do Conselho de Administração em caso de oferta pública de aquisição de ações da
Companhia; (l) modificação do Capítulo VI para alterar as disposições sobre oferta pública de aquisição de ações em caso
de alteração de controle, saída do Novo Mercado e reorganização societária; (m) adequação do artigo 41 sobre a arbitragem
como forma de resolução de conflitos; (n) atualizar a denominação social da B3 em diversos dispositivos estatutários, sem
alteração de conteúdo; (o) renumeração de artigos em razão das alterações acima indicadas.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Cidade :
Data :
Assinatura :
Nome do Acionista :
E-mail :
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ANEXO II
COMENTÁRIOS DOS DIRETORES
ITEM 10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

10.1

Condições financeiras e patrimoniais gerais

Os valores constantes neste item 10.1 foram extraídos das nossas demonstrações financeiras consolidadas referentes aos
exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015.
(a)
Condições financeiras e patrimoniais gerais
A Diretoria da Companhia entende que possui as condições de geração de caixa, patrimoniais e financeiras suficientes para
(i) implementar os seus planos de negócios e investimentos e (ii) cumprir com suas obrigações financeiras de curto e longo
prazo.
Em 31 de dezembro de 2017, o ativo circulante da Companhia era de R$ 479,2 milhões, e superava em R$ 239,8 milhões o
passivo circulante, que foi de R$ 239,4 milhões, representando um índice de liquidez corrente (índice que relaciona a liquidez
de curto prazo da Companhia, calculado por meio da divisão do ativo circulante pelo passivo circulante) de 2,0. Em 31 de
dezembro de 2016, o índice de liquidez corrente foi 1,0. Esse aumento na liquidez corrente ocorreu devido (i) ao
alongamento do perfil de endividamento bancário da Companhia, que passou a ter 84,9% da sua dívida atrelada a prazos de
longo prazo, quando esse valor era de 41,9% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (ii) diminuição do
provisionamento de dividendos a pagar; (iii) aumento no contas a receber; e (iv) aumento no saldo em caixa e equivalentes
a caixa.
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o índice de endividamento total (representado pela soma do passivo circulante e do
passivo não circulante dividido pelo patrimônio líquido) foi de 1,1 e 1,5, respectivamente. A redução de 0,4 ocorrida entre
31 de dezembro de 2017 e 2016 deveu‐se, principalmente, pela maior participação de capital próprio na empresa, com o
aumento do capital social em R$ 187,3 milhões, reflexo do processo de abertura de capital da empresa, e da retenção de
parte dos lucros para aplicação em orçamento de capital.
Durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a Companhia pagou dividendos no valor aproximado de
R$ 225,9 milhões, conforme discriminado abaixo:




Dividendos intermediários declarados em 2016 a partir do saldo das reservas de lucros da Companhia, no montante
de R$ 67,4 milhões;
Dividendos declarados relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, no valor de R$ 97,7 milhões;
Dividendos intermediários declarados em 2017 a partir do saldo de reservas de lucros da Companhia, no montante
de R$ 60,8 milhões.

A administração da Companhia aprovou, em Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 14 de dezembro de
2017, a distribuição de juros sobre capital próprio a seus acionistas, calculados com base na aplicação da Taxa de Juros de
Longo Prazo (TJLP) no montante de R$ 30,0 milhões, pagos em dezembro de 2017.
Considerando a forte geração de caixa e o baixo índice de endividamento da Companhia mencionado acima, a administração
acredita que a Companhia possui condições de gerar e/ou captar recursos no mercado de modo a implementar os seus
planos de negócios e investimentos e cumprir com suas obrigações financeiras de curto e longo prazo.
No período base de análise, iniciado em 1º de janeiro de 2015 e encerrado em 31 de dezembro de 2017, a Companhia
apresentou uma taxa de crescimento médio composto anual (CAGR) elevada, equivalente a um aumento na receita líquida
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de 20,3% no período base. No exercício encerrado 31 de dezembro de 2017, a receita líquida da Companhia cresceu 24,2%,
comparado com exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.
Esse crescimento pode ser observado na evolução da receita líquida da Companhia, que passou de R$ 771,8 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, para R$ 1.117,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, representando um aumento de 44,7%.
A Diretoria ressalta que esse aumento na receita líquida é decorrente do crescimento no segmento de Unidades de
Atendimento (PSCs), bem como da evolução do segmento de Laboratório de Referência (Lab-to-Lab). Nosso crescimento nas
Unidades de Atendimento decorre da abertura de novas lojas, da curva de maturação das lojas existentes e das aquisições
realizadas pela Companhia.
(i)

Laboratório de Referência (Lab-to-Lab): Acreditamos ser líderes de mercado em serviços de Lab-to-Lab no
Brasil, cobrindo aproximadamente 5.966 clientes em cerca de 1.930 cidades brasileiras em 31 de dezembro de
2017. Oferecemos um grande portfólio de exames especializados para outros laboratórios em todo o território
nacional, com alta qualidade, confiabilidade e preços competitivos, bem como serviços de consultoria,
treinamento e suporte aos nossos clientes. Operamos no segmento principalmente por meio de três marcas:
Hermes Pardini, Progenética (associada a exames de alta complexidade de oncogenética e genética), que conta
com uma unidade em São Paulo e uma unidade no Rio de Janeiro, e Diagnóstika (associada a exames de alta
complexidade em patologia clínica), que conta com uma unidade em São Paulo e uma unidade no Rio de
Janeiro. Os serviços Lab-to-Lab foram responsáveis por 54,5% e 59,0% da receita líquida de prestação de
serviços (após as eliminações de transações entre empresas do grupo) da Companhia no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017 e no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016,
respectivamente.

(ii)

Unidades de Atendimento ao Paciente (PSC): Em 31 de dezembro de 2017, operávamos 122 unidades, nos
estados de Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro. Somos líderes nos mercados de Minas Gerais (com
a marca Hermes Pardini, Ecoar e Humberto Abrão), com 74 unidades e Goiás (com a marca Padrão), com 31
unidades e 51% de participação de mercado na região metropolitana de Goiânia, conforme informações
fornecidas por nossos clientes e com base em uma análise interna a partir de dados públicos divulgados pelo
Datasus, CNES e IESS. Nossas unidades atendem diretamente aproximadamente 10 mil clientes por dia,
oferecendo exames de análise clínica, diagnóstico por imagem, vacinas, check-up e outros serviços de
diagnóstico. Os serviços de PSC foram responsáveis por 45,5% e 41,0% da receita líquida de prestação de
serviços (após as eliminações de transações entre empresas do grupo) da Companhia no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017 e no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016,
respectivamente, sendo que 47,9% e 59,3%, respectivamente, corresponderam a serviços decorrentes de
análises clinicas e 46,8% e 34,5%, respectivamente, corresponderam a serviços decorrentes de imagem. O
aumento da participação dos serviços de imagem e a consequente redução da participação dos serviços de
análises clínicas na receita líquida do segmento PSC observado entre o exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017 e o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 se deve principalmente pela
integração dos resultados do Guanabara na Companhia a partir de 23 de dezembro de 2016.
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Desde 1º de janeiro de 2012, a Companhia realizou diversas aquisições, conforme demonstrado no quadro abaixo:
% de
Constituição
Participação
Data do
Nome da controlada
Principal atividade
e operação
Adquirido
investimento

2017
Ecoar Medicina
Diagnóstica Ltda.

Exames diagnósticos por
imagem na área médica

Laboratório de Análises
Clínicas Humberto Abrão
Ltda

Serviços de patologia clínica e

Brasil

100%

31/10/2017

Brasil

100%

13/11/2017

Participação em empresas de
serviços de patologia
cirúrgica e patologia

Brasil

28,6%

23/05/2017

IHP Digimagem Medicina
Diagnóstica S.A.

Exames diagnósticos por
imagem na área médica

Brasil

30,0%

29/12/2016

Laboratórios Pro
Abordagem Genômica
Diagnóstica S.A.

Laboratórios clínicos

Brasil

39,0%

29/12/2016

Laboratório Padrão S.A.

Serviços de patologia clínica e
anatômica

Brasil

5,0%

29/12/2016

Centro de Medicina
Nuclear da Guanabara
Ltda. – CMNG

Exames diagnósticos por
imagem na área médica

Brasil

100%

23/12/2016

Diagnósticos Serviços
Médicos Auxiliares Ltda.
– DSMA

Exames diagnósticos por
imagem na área médica

Brasil

100%

23/12/2016

Brasil

15,0%

08/12/2015

Anatômica

Diagpar Holding S.A.

2016

2015
Serviços de patologia clínica e
Laboratório Padrão S.A.
Anatômica
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2014
AnatomicalLab Anatomia
Patológica e
Citopatologia
Ltda. (alterado para

Serviços de anatomia
patológica, citopatologia e
imunopatologia

Brasil

71,40%

10/01/2014

Brasil

80,0%

04/07/2013

Participações em empresas de
serviços de patologia cirúrgica e
citologia

Brasil

71,40%

23/07/2013

IHP Digimagem Medicina
Diagnóstica S.A.

Exames diagnósticos por
imagem na área médica

Brasil

70,0%

05/10/2012

Biocod Biotecnologia
Ltda.

Serviços de identificação
genética

Brasil

100%

21/12/2012

Laboratórios Pro
Abordagem Genômica
Diagnóstica S.A.

Laboratórios clínicos

Brasil

61,0%

07/12/2012

Diagnóstika Rio –
Unidade Diagnóstica em
Patologia Cirúrgica e
Citologia Ltda.)

2013
Serviços de patologia clínica e
Laboratório Padrão S.A.
Anatômica

Diagpar Holding S.A.

2012

No segmento PSC, em 31 de dezembro de 2017, a Companhia contava com 122 lojas, já incluindo as 3 unidades adquiridas
junto a Ecoar Medicina Diagnóstica Ltda, as 5 unidades adquiridas junto ao Laboratório de Análises Clínicas Humberto Abrão
Ltda e 1 unidade do novo segmento de atuação do grupo, a marca Pra Você.
No segmento Lab‐to‐Lab, em 2017 prestamos serviços para mais de 5.966 laboratórios clientes, situados em mais de 1.930
cidades, consolidando nossa cobertura em 27 estados do Brasil.
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Maiores informações sobre o resultado operacional da Companhia estão apresentadas no item 3.2 do Formulário de
Referência da Companhia, que descreve o cálculo do EBITDA e do ROIC sem ágio da Companhia.
(b)
Estrutura de capital
A Diretoria acredita que a estrutura de capital da Companhia é adequada para atender as demandas e necessidades das
operações e continuar executando seu plano de crescimento, seja por meio de expansão orgânica ou da realização de novas
aquisições.
Em 31 de dezembro de 2016, o patrimônio líquido consolidado da Companhia era de R$ 407,2 milhões, passando para R$
537,6 milhões em 31 de dezembro de 2017. Esta variação positiva de R$ 130,4 milhões decorreu principalmente pelo
aumento de capital realizado pela Companhia com a abertura de capital ocorrida no dia 14 de fevereiro de 2017. Com a
operação, o capital social da companhia passou de R$ 148,8 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$ 336,1 milhões em
31 de dezembro de 2017.
Em 31 de dezembro de 2015, o patrimônio líquido consolidado da Companhia era de R$ 417,1 milhões, passando para R$
407,2 milhões em 31 de dezembro de 2016. Esta variação negativa de 2,4% decorreu principalmente pela redução na rubrica
“ajustes de avaliação patrimonial”, na ordem de R$ 20,5 milhões, que se referiam principalmente às parcelas restantes
adquiridas pela companhia em empresas controladas, como Laboratório Padrão, IHP Digimagem Medicina Diagnóstica e
Laboratório Pro‐Abordagem Genômica Diagnóstica. Desse montante, cerca de R$ 12,0 milhões já estavam registrados no
passivo na rubrica “Obrigações por compra de Investimentos”. O restante, que se referem às parcelas não provisionadas
assim como o valor excedente ao valor patrimonial do “Laboratório Pro‐Abordagem Genômica Diagnóstica”, foram
contabilizados como transações de capital.
Os acréscimos sucessivos no lucro líquido refletem elevada lucratividade da Companhia ao longo dos anos e permitiram uma
maior remuneração do capital próprio no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, demonstrado como segue:
(Em milhares de reais – R$)

31.12.2016
31.12.2017

31.12.2015
(ajustado)

Capital de Terceiros
(Passivo Circulante +
Capital de Terceiros a Longo Prazo)

615.032

612.251

380.209

Capital Próprio (Patrimônio Líquido)

537.596

407.236

417.082

1.152.628

1.019.487

797.291

Capital de Terceiros/Capital Total

53,4%

60,1%

47,7%

Capital Próprio/Capital Total

46,6%

39,9%

52,3%

Capital Total (Terceiros + Próprio)

(c)
Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
Tendo em vista o seu nível de geração de caixa operacional e a capacidade da Companhia de acessar no mercado recursos
provenientes de empréstimos e financiamentos, a Diretoria acredita ter plenas condições de honrar os compromissos
financeiros assumidos, sendo possível ainda a captação de recursos adicionais caso haja necessidade.
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O perfil de endividamento bancário da Companhia em 31 de dezembro de 2017, de R$ 42,3 milhões no passivo circulante e
R$ 237,1 milhões no passivo não circulante, bem como sua posição de caixa e equivalentes de caixa de R$ 159,9 milhões em
31 de dezembro de 2017, fez com que a Companhia apresentasse uma dívida líquida de aproximadamente R$ 119,5 milhões.
Ao avaliarmos a dívida líquida pela nossa capacidade de gerar caixa operacional, medida através do EBITDA, temos que a
Companhia possui um indicador de 0,5 de alavancagem (Dívida Líquida/EBITDA), o que consideramos ser um patamar
perfeitamente saudável para nossa Companhia.
Pelos fatores acima mencionados, a Companhia apresenta plena capacidade de pagamento de todas suas obrigações
financeiras e continuar operando. Adicionalmente, a Companhia apresenta fluxo de caixa e recursos de capital suficientes
para cobrir os investimentos, despesas e outras dívidas a serem pagos nos próximos anos.
A Companhia pretende continuar utilizando recursos próprios para cobertura de seus compromissos de curto prazo e
recorrendo ao mercado de dívida somente caso necessário.
(d)

Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulante utilizadas

Para realizar os investimentos em ativos não‐circulantes e no capital de giro, a Companhia se utiliza da própria geração de
caixa operacional e de financiamentos de terceiros, conforme descritos no item (f) abaixo.
Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende
utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
A Diretoria acredita que a geração de caixa operacional, somada à possibilidade de captação de recursos de terceiros e de
emissão de novas ações, suportam a eventual necessidade de recursos para o financiamento do capital de giro e para a
realização de investimentos em ativos não‐circulantes, como expansão orgânica, compra de equipamentos e novas
aquisições.
(e)

(f)

Níveis de endividamento e as características de tais dívidas

i./ii.

Contratos de empréstimos e financiamentos e outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Diretoria da Companhia acredita que a evolução do endividamento bancário ao longo dos últimos anos refletiu a sua
estratégia de negócios focada no crescimento acelerado através da expansão orgânica e através de fusões e aquisições.
A tabela abaixo mostra a evolução do endividamento por ano:

Empréstimos

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

(em R$ milhares)
CIRCULANTE
Empréstimos e
financiamentos

42.306

106.631

33.964

Total do endividamento
circulante

42.306

106.631

33.964
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Empréstimos

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

(em R$ milhares)
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e
financiamentos

237.070

76.906

107.607

Total do endividamento não
circulante

237.070

76.906

107.607

Total do endividamento

279.376

183.537

141.571

Até o ano de 2014, a Companhia buscou reforçar seu caixa com financiamento captado ainda em 2013, com o empréstimo
descrito no item (i) abaixo.
A partir de 2014, as empresas fabricantes de máquinas para realização de exames de imagem passaram a nacionalizar sua
produção e, com isso, tornou‐se possível o financiamento por intermédio de bancos de fomento nacionais, como o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, tendo a Companhia obtido linhas de crédito no FINAME e FINEP
e, em menor escala, se utilizado da modalidade de leasing financeiro.
Em 2017 a empresa realizou, em série única, sua primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie quirografária por meio de oferta pública com esforços restritos. Os recursos foram destinados a reforço de caixa
após a aquisição de novos investimentos realizados em final de 2016 e alongamento de dívida.
Abaixo, seguem as principais características dos empréstimos e financiamentos contraídos pela Companhia no consolidado:
(i) Contrato de financiamento celebrado com a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) no valor de R$40,3 milhões,
datado de 13 de setembro de 2009, com taxa de juros de 5% ao ano e com o objetivo de custear o projeto de “Soluções
Inovadoras para Eficientização da Cadeia Produtiva de Medicina Diagnóstica”. Houve carência de 24 meses e a
amortização iniciou-se em 15 de agosto de 2015. O contrato está sendo quitado em 73 prestações, com vencimentos
iniciados em 15 de agosto de 2015 que se estendem até 15 de agosto de 2021. Este financiamento é garantido por
fiança bancária. Em 31 de dezembro de 2017, o saldo era de R$ 24,5 milhões.
(ii) Financiamento contratado junto ao Banco Itaú BBA S.A., filial Nassau, em 05 de julho de 2013, nos termos da Lei 4.131,
no valor total de US$22,3 milhões e com vencimento final em 05 de julho de 2018, com amortizações intermediárias
do principal e juros a taxa de 2,82% ao ano, a cada 6 (seis) meses. As garantias são compostas por notas promissórias
sem aval no valor de US$22,3 milhões e US$2,2 milhões e cessão fiduciária de direitos creditórios do contrato de swap.
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo líquido em aberto do financiamento era de R$ 21,4 milhões, já deduzindo o saldo
em aberto do swap em favor da Companhia no valor de R$ 6,5 milhões.
(iii) Concomitantemente a essa operação de captação em dólares norte-americanos e com o objetivo de trocar o risco de
moeda e juros norte-americanos para risco em moeda e juros locais, a Companhia celebrou com o Banco Itaú BBA S.A.,
contrato visando a proteção do risco de variação cambial sobre o empréstimo. Dessa forma, contratou operação de
swap de fluxo de caixa também com o Banco Itaú BBA, no valor de R$50,0 milhões e com taxa de juros pré-fixada em

TEXT_SP - 14345834v10 12399.6

20

1,5% ao ano, acrescidos da variação de 100% do CDI e imposto de renda sobre os juros remetidos ao exterior de 33,33%.
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo era positivo em favor da Companhia na ordem de R$ 6,5 milhões.
(iv) Cédula de Crédito Bancário modalidade FINAME com o Banco Bradesco S.A. no montante de R$2,5 milhões, emitida
em 21 de novembro de 2013 com vencimento final em 15 de dezembro de 2019, incluindo 12 meses de carência, juros
trimestrais a partir 15 de março de 2014à taxa prefixada de 3,5% ao ano, e amortização do principal em periodicidade
mensal a partir de 15 de janeiro de 2015. A garantia está composta por alienação fiduciária dos equipamentos a serem
adquiridos com os recursos provenientes da Cédula de Crédito Bancário pela Companhia (Aparelho de Ressonância
Magnética). Em 31 de dezembro de 2017, o saldo era de R$1,0 milhões.
(v) Cédula de Crédito Bancário modalidade FINAME com o Banco Itaú BBA S.A. no montante de R$2,5 milhões, emitida em
10 de julho de 2015 com vencimento final em 15 de julho de 2020, incluindo 12 meses de carência, juros trimestrais a
partir 15 de outubro de 2015, sendo R$1,4 milhões a taxa prefixada de 9,5% ao ano e R$1,1 milhões a taxa de juros
SELIC, acrescida da taxa prefixada de 3,7% ao ano, e amortização do principal em periodicidade mensal a partir de 15
de agosto de 2016. A garantia está composta por alienação fiduciária dos equipamentos a serem adquiridos com os
recursos provenientes da Cédula de Crédito Bancário pela Companhia (um aparelho de ressonância magnética e um
aparelho de tomografia computadorizada). Em 31 de dezembro de 2017, o saldo era de R$ 1,8 milhões.
(vi) Em 09 de março de 2017 a empresa realizou, nos termos da Res. N° 476, sua 1ª emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, por meio de oferta pública com esforços restritos, no
valor de R$ 210 milhões e taxa de CDI + 1,57% a.a. O prazo total da operação é de 5 anos, sendo 2 anos de carência com
amortização semestral. As despesas incorridas com a 1ª emissão de debêntures, incluindo taxas, comissões e outros
custos, totalizaram R$ 1.8milhões e estão classificadas como custo a amortizar dentro da própria rubrica do
empréstimo, sendo apropriados juntamente com as parcelas de amortização da dívida. Os recursos foram destinados
a reforço de caixa após investimentos realizados em 2016 a alongamento de dívida.
(vii) Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro com a BV Leasing Arrendamento Mercantil Ltda, no montante de R$
2,2, milhões, emitido em 20 de setembro de 2017 com vencimento final em 26 de outubro de 2020, sem carência, a ser
pago em 36 parcelas mensais. Os recursos foram destinados a aquisição de equipamentos de ressonância magnética.
(viii) Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro com HP Financial Services Arrendamento Mercantil S/A no montante
de R$ 1,2, milhões, emitido em 01 de novembro de 2017 com vencimento final em 17 de novembro de 2020, sem
carência, a ser pago em 36 parcelas mensais. Os recursos foram destinados a aquisição de equipamentos de informática.
(ix) Alem dos contratos discriminados, no ano 2017 o grupo contratou 9 operações de leasing com valor inferior a R$ 1,0
milhão, que apresentam saldo em dez/17 de R$ 4.6 milhões. O prazo médio destas operações é de 36 meses e taxa
média pré‐fixada de 10,6% a.a. 39% financiaram aquisição de equipamentos de diagnóstico por imagem e 61%
equipamento de informática.
(x) Adicionalmente, o grupo possui mais 30 contratos com valores unitários inferiores a R$ 1,0 milhão milhões, detalhados
por empresa como segue, os quais possuíam, em 31 de dezembro de 2016, saldo total agregado de R$ 7,4 milhões:


Instituto Hermes Pardini: 25 contratos FINAME com os Banco Itaú BBA S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. com
saldo no valor agregado de R$ 6,4 milhões, contratados entre 2010 e 2016, com taxas médias de 6,65% ao ano,
cujos vencimentos se estendem até novembro de 2020. As garantias prestadas são os próprios bens do ativo
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imobilizado que são objeto desses financiamentos.


Padrão: 5 contratos com saldos no valor agregado de R$1,0 milhão na modalidade FINAME, com o Itaú
Unibanco S.A., com taxas de 6% ao ano, com vencimentos até 2019. As garantias prestadas são aval do Instituto
Hermes Pardini e bens do ativo imobilizado que são objeto desses financiamentos.

A tabela abaixo mostra a posição atual endividamento atual da Companhia, em 31 de dezembro de 2017. Ressalta‐se, no
entanto, que o valor em moeda estrangeira também se refere a capital de giro:
31/12/2017
(Em milhares de reais - R$)
Moeda nacional
Capital de giro

796

FINAME

11.329

FINEP

24.902

Debêntures

213.782

Leasing

7.133

Total Endividamento em moeda nacional

257.942

Moeda estrangeira USD
Endividamento atrelado a moeda estrangeira

27.909

Instrumentos financeiros derivativos – SWAP (4131)2

- 6.475

Total Endividamento em moeda estrangeira com SWAP

21.434

Total da dívida

279.376

Circulante

42.306

Não circulante

237.070

2

Refere-se à conta de compensação, não tendo efeito caixa. A dívida bancária, sem o valor do swap a pagar, que tem efeito
de conta de compensação nos balanços, perfaz em R$ 285,9 milhões em 31 de dezembro de 2017.
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Pelo fato de a Companhia ter linhas de crédito com bancos de fomento e com a contratação de empréstimo na modalidade
de debêntures simples, não conversíveis em ações, realizada no primeiro trimestre de 2017, é possível manter a maior parte
da dívida concentrada no longo prazo. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, 84,9% do endividamento
bancário da Companhia estava concentrado no longo prazo, enquanto 15,1% eram contratos de curto prazo.
Em 31 de dezembro de 2017, o custo médio das dívidas em moeda nacional da Companhia era de 8,0% ao ano, incluindo os
instrumentos de proteção patrimonial contratados nas operações de swap com o Banco Itaú BBA, enquanto o custo médio
das dívidas em moeda estrangeira (dólares americanos) era de 2,82% ao ano.
A Companhia também possuía em 31 de dezembro de 2017 as seguintes obrigações de natureza contratual:

Obrigações contratuais

Menos de um ano

Um a três anos

Mais de três anos

Total

Empréstimos e financiamentos (*)

58.082

182.813

105.327

346.222

Aluguéis de Imóveis

29.634

63.282

68.576

161.492

7.740

16.272

31.274

55.285

95.455

262.367

205.177

562.999

(em R$ milhares)

Parcelamento de impostos
Total

(*) desembolsos esperados

iii

grau de subordinação

Determinados contratos preveem garantias reais por parte da Companhia. Dentre os contratos que incluem garantias reais,
destaca-se:

TIPOS DE OPERAÇÃO

SALDO EM 31/12/2017
(em R$ milhares)

GARANTIAS

FINEP

Cartas de Fiança Bancária

24.902

Finame e Leasing

Bem Financiado

18.462
Total

43.364

Além das dívidas com grau de subordinação acima discriminados, a Companhia ressalta que em eventual concurso universal
de credores, as obrigações registradas no passivo de balanços patrimoniais, que integram as demonstrações financeiras da
Companhia, apresentam a ordem de precedência nos termos do artigo 83 da Lei 11.101/05 (“Lei de Falências”).
iv

Covenants e Demais Restrições Contratuais

Dentre os contratos de financiamentos firmados com terceiros, alguns foram elaborados com cláusulas restritivas
(covenants), dentre os quais destaca-se:
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Contrato Financiamento, nos termos da Lei 4.131 contratado junto ao Itaú BBA: Tanto a parcela do empréstimo
contabilizada em reais como a parcela atrelada ao dólar apresentam os seguintes covenants financeiros, apurados
anualmente ao final do exercício: (i) dívida líquida / EBITDA com um índice máximo de 3,5; e (ii) EBITDA / despesa financeira
líquida com um índice mínimo de 2,0.
A Companhia acompanha o atendimento das cláusulas estabelecidas e entende que atendeu todas as cláusulas restritivas
e covenants financeiros mencionados acima em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015. A posição de caixa permite a
Companhia ter uma folga considerável nesses covenants financeiros, visto que, em 31 de dezembro de 2017, a Companhia
contava com os seguintes índices: (i) dívida líquida / EBITDA de 0,5 e (ii) EBITDA / despesa financeira líquida de 13,1.
Além do contrato de financiamento com cláusulas restritivas acima mencionado, a Companhia também possui empréstimo
na modalidade de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirográfica, com cláusulas restritivas
(convenants), conforme descrito abaixo:
Primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirográfica: em 2017 a Companhia
realizou, em série única, por meio de oferta pública com esforços restritos, a sua primeira emissão de debêntures simples,
não conversíveis em ações, da espécie quirográfica no montante de R$ 210,0 milhões. O prazo total da operação é de 5
anos, sendo 2 de carência com amortização semestral. As despesas incorridas com a 1ª emissão de debêntures, incluindo
taxas, comissões e outros custos, totalizaram R$ 1,8 mil e estão classificadas como custo a amortizar dentro da própria
rubrica do empréstimo, sendo apropriados juntamente com as parcelas de amortização da dívida. Os covenants financeiros
aplicados à essa modalidade de empréstimo são os seguintes: (i) dívida líquida / EBTIDA com um índice máximo de 2,5; e (ii)
EBITDA / serviço da dívida com um índice mínimo de 2,0.
A Companhia acompanha o atendimento das cláusulas estabelecidas e entende que atendeu todas as cláusulas restritivas
e covenants financeiros mencionados acima em 31 de dezembro de 2017. A posição de caixa permite a Companhia ter uma
folga considerável nesses covenants financeiros, visto que, em 31 de dezembro de 2017, a Companhia contava com os
seguintes índices: (i) dívida líquida / EBITDA de 0,5 e (ii) EBITDA / serviço da dívida de 5,6.
A Companhia não possui outros limites de endividamento e contratação de novas dívidas além destes citados.
(g)

Limites de utilização dos financiamentos já contratados

Adicionalmente às informações citadas no item 10.1 (f), a Companhia, em 31 de dezembro de 2017, possuía um Contrato
de financiamento com a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP a ser concedido no valor de R$ 5,6 milhões para custear
parcialmente o Plano Estratégico de Inovação, com cronograma de desembolsos aprovados pela Diretoria da FINEP em
2017.
(h)

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

Os números e análises a seguir apresentados derivam das demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Companhia
para os exercícios sociais findos em de 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015.
Descrição das Principais Linhas das Nossas Demonstrações de Resultado
Receita Bruta de Serviços
A receita bruta de prestação de serviços da Companhia é composta principalmente pelos serviços de apoio diagnóstico,
desenvolvidos no segmento Unidades de Atendimento (PSCs) e no segmento Laboratório de Referência (lab-to-lab), pagos
por operadoras de planos de saúde, empresas e clientes particulares.
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Deduções
As deduções da receita bruta de serviços da Companhia são compostas pelos tributos federais PIS e COFINS às alíquotas de
0,65% e 3,0% respectivamente e pelo ISS, um imposto municipal sobre serviços com alíquotas variando entre 2,0% e 5,0%,
sendo que a maioria dos serviços são tributados à alíquota de 2,0%.
Além dos impostos são deduzidos da receita bruta, glosas por erros nos atendimentos e ajustes das negociações comerciais
com nossos clientes.
Receita Líquida de Prestação de Serviços
A receita liquida de prestação de serviços está representada pela receita bruta após as deduções dos impostos e glosas nos
segmentos de Unidades de Atendimento (“PSC”) e no segmento Laboratório de Referência (“lab-to-lab”), faturados contra
nossos clientes operadoras de planos de saúde, empresas e clientes particulares.
Custo dos Serviços Prestados
Nossos custos dos serviços prestados compreendem principalmente custos variáveis (mão de obra, materiais, reagentes e
serviços médicos, entre outros) e custos fixos (aluguéis, logística, energia elétrica e manutenção das instalações, entre
outros) relacionados às operações das nossas Unidades de Atendimento e do Laboratório de Referência.
Custo de captação das Unidades de Atendimento. Os principais custos de captação consistem em custo de pessoal, logística,
aluguéis, propaganda de publicidade e manutenção das instalações. Os procedimentos de diagnósticos por imagem e de
outras especialidades são realizados nas nossas Unidades de Atendimento, onde estão localizados nossos equipamentos e
equipes médica e técnica. Os custos com manutenção de equipamentos, aluguéis, pessoal e demais serviços variam
conforme a quantidade de Unidades de Atendimento que oferecem serviços de diagnósticos por imagem e de outras
especialidades.
Custos de captação do Laboratório de Referência. Os principais custos de captação relacionados à realização de exames e
procedimentos consistem, custos de pessoal, logística, manutenção e máquinas e equipamentos e serviços de TI.
Os exames de análises clínicas são processados de maneira centralizada em nosso Núcleo Técnico Operacional (NTO) e
demais centrais de processamento de amostras.
Os custos com materiais e serviços médicos são variáveis conforme o volume de exames.
Despesas Operacionais
Nossas despesas operacionais consistem, principalmente, de (i) despesas com vendas; (ii) despesas gerais e administrativas;
e (iii) outras despesas líquidas.
Despesas com vendas. As despesas com vendas se referem a despesas com salários, encargos, comissões e benefícios do
pessoal designado para os setores comerciais e de marketing, Central de Relacionamento com o Cliente (CRC) e Call Center.
Despesas gerais e administrativas. As principais despesas gerais e administrativas se referem a despesas com salários,
encargos e benefícios do pessoal lotado nos setores administrativos (como RH, financeiro, presidência, conselheiros, entre
outros), serviços de auditoria, advogados e consultorias.
Outras despesas líquidas. Compõem as outras despesas líquidas da Companhia principalmente provisões para contingências
de possíveis ações judiciais trabalhistas, cíveis e tributárias nas quais assessores jurídicos entendam como prováveis, perdas
e provisão para créditos de liquidação duvidosa e, como receita, a taxa de coleta domiciliar para exames de análises clínicas.
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Resultado financeiro
No resultado financeiro da Companhia estão registradas despesas financeiras com juros e encargos de empréstimos e
financiamentos, taxas e fees de cartões de crédito e resultados líquidos da variação cambial sobre o endividamento em
moeda estrangeira. As receitas financeiras decorrentes de rendimentos sobre aplicações financeiras do excedente de caixa
da Companhia completam a constituição do resultado financeiro.
Nossa principal receita financeira decorre de rendimento de aplicação do excedente de caixa em fundos exclusivos
constituídos por cotas que se enquadram na categoria renda fixa e em operações compromissadas, ambos os instrumentos
contratados junto a instituições financeiras. Nossas principais despesas financeiras decorrem de juros e encargos,
empréstimos e financiamentos.
Comparação entre os entre os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016:
CONTAS DE RESULTADO

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO (Em
milhares de reais – R$)
RECEITA LÍQUIDA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

Exercício
encerrado em
31.12.2017

%V

Exercício
encerrado em
31.12.2016

%V

%H

1.117.038

100,0%

899.414

100,0%

24,2%

Custo dos serviços prestados
LUCRO BRUTO
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Com vendas3
Despesas gerais e administrativas
Outras despesas, líquidas
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO
FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial líquida
Resultado Financeiro Líquido
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO
DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(747.884)
369.154

67,0%
33,0%

(604.977)
294.437

67,3%
32,7%

23,6%
25,4%

(70.574)
(94.294)
(12.127)
192.159

6,3%
8,4%
1,1%
17,2%

(57.044)
(61.635)
(23.911)
151.847

6,3%
6,9%
2,7%
16,9%

23,7%
53,0%
-49,3%
26,5%

24.325
(41.904)
(362)
(17.941)

2,2%
3,8%
0,0%
1,6%

34.159
(31.382)
2.127
4.904

3,8%
3,5%
0,2%
0,5%

-28,8%
33,5%
-117,0%
-465,8%

174.218

15,6%

156.751

17,4%

11,1%

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(44.545)

4,0%

(53.807)

6,0%

-17,2%

129.673

11,6%

102.944

11,4%

26,0%

3

Em dezembro de 2017 a administração passou a apresentar as perdas no recebimento de clientes e com pré faturamento no grupo de
outras receitas. Em períodos anteriores eram apresentadas em despesas com vendas, a nova apresentação foi extendida para 2016 para
comparatibilidade das informações.
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Receita Líquida de Prestação de Serviços
Para análise do crescimento da receita líquida de prestação de serviços da Companhia, a Diretoria acredita ser útil a
segregação entre a receita em Unidades de Atendimento (PSC) e Laboratório de Referência (lab-to-lab) conforme tabela
abaixo:
Exercício
encerrado em
31.12.2017

(Em milhares de reais – R$)

Exercício
encerrado em
31.12.2016

RECEITA LÍQUIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UNIDADE DE NEGÓCIOS
Unidades de atendimento (“PSC”)

514.454

373.145

Laboratório de Referência (“lab-to-lab”)

615.562

536.819

(-12.978)

(10.550)

1.117.038

899.414

Eliminações¹
RECEITA LÍQUIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

¹As eliminações entre os segmentos correspondem a operações realizadas entre as empresas do grupo
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a receita líquida da Companhia aumentou 24,2%, passando de
R$ 899,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$ 1.117,0 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017, representando um aumento de R$ 217,6 milhões.
A receita líquida das Unidades de Atendimento (“PSC”) aumentou em R$ 141,3 milhões, representando 37,9%, devido
principalmente à aquisição do laboratório Guanabara, na praça do Rio de Janeiro, que teve seus resultados incorporados
desde 23 de dezembro de 2016, e da aquisição das empresas Ecoar e Humberto Abrão na praça de Minas Gerais, adquiridos
ao final de 2017, cujos resultados foram incorporados aos da Companhia em 01 de dezembro de 2017 e 01 de novembro
de 2017, respectivamente. Com essas aquisições, o volume de exames realizados pela companhia passou de 19,8 milhões
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para 21,9 milhões no mesmo período de 2017, um incremento
de 10,6%. O ticket médio (resultado da divisão total da receita bruta de prestação de serviços dividido pelo volume de
exames processados) do segmento PSC da Companhia passou de R$ 20,4 no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2016 para R$ 25,6 no mesmo período de 2017, devido principalmente a maior participação dos serviços de exames de
imagens na receita bruta do segmento PSC, fruto da aquisição do Guanabara realizada ao final do exercício social de 2016,
justificando, portanto, o aumento considerável na receita líquida apresentado entre os períodos.
A receita líquida do Laboratório de Referência (“lab-to-lab”) atingiu R$ 615,6 milhões no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2017, aumentando 14,7% quando comparado com o mesmo período de 2016. Esse aumento foi devido,
principalmente, pelo aumento no volume de exames processados por esse segmento, que passou de 55,2 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para 64,6 milhões no mesmo período em 2017, representando um
incremento de 17,1%. Esse aumento no volume foi parcialmente amortizado pela queda de 2,3% no ticket médio do “labto-lab”, que era de R$ 10,5 em 2016 e foi de R$ 10,3 em 2017.
O aumento da receita em ambos os segmentos de negócios nos quais a Companhia atua fazem parte do plano de expansão,
através da extensão do menu de exames oferecidos e da ampliação da carteira de clientes no segmento lab-to-lab.
Custo dos serviços prestados, despesas de vendas, administrativas e gerais

TEXT_SP - 14345834v10 12399.6

27

A composição do custo dos serviços prestados da Companhia e sua evolução no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017 em relação ao mesmo período de 2016 pode ser observada na tabela abaixo:

Custos dos Serviços Prestados
(Em milhares de reais – R$)
Material direto e de consumo
Serviços técnicos especializados
Depreciação e amortização
Salários, encargos sociais e benefícios a empregados
Aluguéis de imóveis e veículos
Consultoria e serviços
Fretes e carretos
Aluguéis e manutenção de máquinas e equipamentos
Energia Elétrica
Telefonia e telecomunicações
Manutenção e instalações de sistemas
Outras despesas
Total
Custo dos serviços prestados
Despesas de vendas
Despesas gerais e administrativas
Total

Exercício social
encerrado em
31.12.2017
259.632
69.990
42.576
279.851
45.041
55.996
50.112
40.016
15.480
6.331
12.626
35.101
912.752
747.884
70.574
94.294
912.752

Exercício social
encerrado em
31.12.2016
226.492
41.884
35.080
216.115
33.059
40.336
43.221
29.221
12.266
4.392
11.077
30.513
723.656
604.977
57.044
61.635
723.656

O custo dos serviços prestados pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 foi de R$ 747,9
milhões, representando um aumento de 23,6% comparado com R$ 605,0 milhões do mesmo período de 2016. No exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017, ainda que os custos totais de serviços prestados tenham aumentado em
23,6% em relação ao mesmo período findo em 31 de dezembro de 2016, a representatividade desses custos sobre a receita
líquida se manteve em linha em ambos exercícios sociais, representado 67,0% e 67,3% nos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2017 e 2016, respectivamente.
No período comparado, a rubrica material direto e de consumo (que inclui insumos, reagentes, kits para realização de
exames, entre outros) apresentou um incremento de 14,6%, passando de R$ 226,5 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2016 para R$ 259,6 milhões no mesmo período de 2017. Este aumento foi principalmente devido
ao aumento do volume de vendas observado em ambos os segmentos de atuação da Companhia. Quando comparado em
termos de percentual da receita líquida, a rubrica material direto e de consumo sofreu uma ligeira redução, passando de
25,2% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para 23,2% no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017. Essa redução foi observada principalmente pelos esforços da Companhia em negociações com
fornecedores e da maior participação dos exames de imagem no mix da companhia, resultado principalmente da
incorporação dos resultados do Guanabara a partir de 23 de dezembro de 2016.
A rubrica Salários, Encargos Sociais e Benefícios a Empregados, que representa os gastos com pessoal da Companhia, são
compostos por salários, encargos e benefícios e aumentaram em 29,5% no período comparativo, sendo de R$ 216,1 milhões
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e R$ 279,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017. Os gastos com pessoal aumentaram em razão do acréscimo de cerca de 15,8% no quadro de
colaboradores, sendo 4.427 em 31 de dezembro de 2017 ante 3.822 em 31 de dezembro de 2016, excluindo os
colaboradores que foram incorporados com a compra da empresa Guanabara, por terem representado apenas uma
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pequena parcela dos custos em 2016, tendo em vista que os resultados da empresa foram incorporados aos da companhia
somente a partir do dia 23 de dezembro de 2016.
Lucro bruto
Em decorrência dos fatores descritos acima, o lucro bruto da Companhia cresceu 25,4% ou R$ 74,7 milhões, passando de
R$ 294,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$ 369,2 milhões no mesmo período de
2017. A margem bruta se manteve estável nos dois períodos comparativos, representando 32,7% da receita líquida no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e 33,0% da receita líquida no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017.
Despesas com vendas
As despesas com vendas aumentaram em R$ 13,5 milhões, alcançando R$ 70,6 milhões no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2017, comparado a R$ 57,0 milhões no mesmo período em 2016. As nossas despesas com vendas cresceram
em razão do aumento das vendas do período e foram impactadas por maiores gastos com: (i) incorporação dos números do
Guanabara, empresa adquirida pela Companhia em 23 de dezembro de 2016, representando um aumento de R$ 6,5 milhões
nessa rubrica; (ii) despesas com publicidade e propaganda, que representou um aumento de R$ 1,7 milhões nas praça de
Minas Gerais e São Paulo, como estratégia de reforço da marca Hermes Pardini; e (iii) aumento de despesas com pessoal,
para atender principalmente o crescimento da operação (+ R$ 3,3 milhão).
Despesas Gerais e Administrativas
As despesas gerais e administrativas da Companhia aumentaram de R$ 61,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016 para R$ 94,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Tal variação de R$ 32,7
milhões, ou 53,0% ocorreu devido ao (i) aumento de despesas com pessoal, que representou um aumento de R$ 12,3
milhões por conta de dissídios coletivos, contratação de pessoal para atender o crescimento da operação, pagamento de
Participação de Lucros e Resultados (“PLR”), dentre outros; (ii) incorporação dos resultados do Guanabara, que contribuiu
com um aumento de R$ 10,8 milhões nas despesas gerais e administrativas; (iii) gastos relacionados ao processo de abertura
de capital da Companhia (“IPO”) (+ R$ 5,0 milhões), sendo que o principal item refere-se ao bônus pago aos executivos,
conforme aprovação em Assembleia Geral realizada em 28 de abril de 2017; (iv) reversões de provisões para processos
judiciais da ordem de R$ 2,9 milhões que ocorreram durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e
não se repetiram durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
Lucro operacional antes do resultado financeiro
Em decorrência dos fatores descritos acima, o lucro operacional antes do resultado financeiro aumentou de R$ 151,8
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$ 192,2 milhões no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2017, representando um aumento de 26,5%. Como percentual da receita líquida, não sofreu alterações
significativas no período analisado, ficando em 17,2% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e 16,9% no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.
Resultado financeiro
A tabela abaixo demonstra o resultado financeiro da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2016 e 31 de dezembro e 2017, respectivamente:
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(Em milhares de reais – R$)
Receitas financeiras
Receita de aplicações financeiras
Atualização monetária
Receitas de empréstimos de mútuos
Descontos obtidos
Contribuições sobre receitas financeiras
Put option
Outras receitas financeiras
Total de receitas financeiras

Exercício
social
encerrado
em
31/12/2017
19.131
1.568
‐
217
‐
‐
3.409
24.325

Exercício
social
encerrado
em
31/12/2016
22.105
2.043
7
688
565
3.814
4.937
34.159

Despesas financeiras
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Juros sobre parcelamentos
Comissões bancárias
Atualização de passivos comerciais e tributários
Atualização monetária de provisões de riscos
Descontos concedidos
Impostos de operações financeiras
Atualização dívida por opção de compra de
investimento
Hedge
Outras despesas financeiras
Total das despesas financeiras

(24.848)
(2.780)
(2.365)
(2.383)
(383)
(5)
(848)
(7.703)

(8.751)
(4.103)
(2.170)
(1.382)
(302)
(1.373)
(918)
(4.738)

‐
(589)
(41.904)

(5.681)
(1.964)
(31.382)

Variação cambial
Receita de variação cambial
Despesas de variação cambial
Total da variação cambial, líquida
Resultado financeiro, líquido

1.409
(1.771)
(362)
(17.941)

3.748
(1.621)
2.127
4.904

O resultado financeiro líquido no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 comparado ao mesmo período em 2016
teve uma redução de R$ 22,8 milhões, em razão principalmente (i) da redução na receita com aplicações financeiras,
decorrente da queda na taxa de juros básica da economia brasileira, definida através da taxa SELIC (Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia) e (ii) despesas com juros referentes à captação de recursos no montante de R$ 210,0 milhões
feita pela Companhia no primeiro trimestre de 2017 sob a modalidade de debêntures simples, não conversíveis em ações.
Lucro operacional antes do imposto de renda e da contribuição social
Em decorrência principalmente do aumento considerável no lucro operacional antes do resultado financeiro, o lucro
operacional antes do imposto de renda e contribuição social aumentou 11,1% passando de R$ 156,8 milhões no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$ 174,2 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.
Imposto de renda e contribuição social
A despesa do imposto de renda e contribuição social sofreu uma redução de -17,2% no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2017 comparado ao mesmo período de 2016. Essa redução se deve principalmente ao benefício fiscal obtido
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pela empresa no montante de R$ 10,2 milhões com a distribuição de R$ 30,0 milhões de juros sobre capital próprio ocorrida
em dezembro de 2017.
Lucro líquido do exercício
Em decorrência dos fatores descritos acima, o lucro líquido da Companhia apurado no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2017 aumentou 26,0%, totalizando R$ 129,7 milhões, comparado a R$ 102,9 milhões no mesmo período findo
em 31 de dezembro de 2016.
Comparação entre os entre os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015:

CONTAS DE RESULTADO
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
(Em milhares de reais – R$)

RECEITA LÍQUIDA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

Exercício
encerrado em
31.12.2016

%V

Exercício
encerrado em
31.12.2015

%V

%H

899.414

100,0%

771.786

100,0%

16,5%

(604.977)
294.437

67,3%
32,7%

(507.325)
264.461

65,7%
34,3%

19,2%
11,3%

(69.566)
(61.633)
(11.391)
151.847

7,7%
6,9%
1,3%
16,9%

(54.658)
(60.287)
(6.634)
142.882

7,1%
7,8%
0,9%
18,5%

27,3%
2,2%
71,7%
6,3%

34.159
(31.382)
2.127
4.904

3,8%
3,5%
0,2%
0,5%

20.058
(28.162)
(6.176)
(14.280)

2,6%
3,6%
0,8%
1,9%

70,3%
11,4%
134,4%
-65,7%

156.751

17,4%

128.602

16,7%

21,9%

IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(53.807)

6,0%

(44.402)

5,8%

21,2%

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

102.944

11,4%

84.200

10,9%

22,3%

Custo dos serviços prestados
LUCRO BRUTO
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Com vendas
Despesas gerais e administrativas
Outras despesas, líquidas
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO
RESULTADO
RESULTADO FINANCEIRO
FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial líquida
Resultado Financeiro Líquido
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO
IMPOSTO DE RENDA E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Receita Líquida de Prestação de Serviços

TEXT_SP - 14345834v10 12399.6

31

Para análise do crescimento da receita líquida de prestação de serviços da Companhia, a Diretoria acredita ser útil a
segregação entre a receita em Unidades de Atendimento (PSC) e Laboratório de Referência (lab-to-lab) conforme tabela
abaixo:

Exercício
encerrado em
31.12.2016

(Em milhares de reais – R$)

Exercício
encerrado em
31.12.2015

RECEITA LÍQUIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UNIDADE DE NEGÓCIOS
Unidades de atendimento (“PSC”)

373.145

339.937

Laboratório de Referência (“lab-to-lab”)

536.819

439.938

Eliminações¹

(10.550)

(8.089)

RECEITA LÍQUIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

899.414

771.786

¹As eliminações entre os segmentos correspondem a operações realizadas entre as empresas do grupo
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a receita líquida da Companhia aumentou 16,5%, passando de
R$ 771,8 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 para R$ 899,4 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016, representando um aumento de R$127,6 milhões.
A receita líquida das Unidades de Atendimento (“PSC”) aumentou em R$ 33,2 milhões, representando 9,8%, devido
principalmente ao aumento do volume de exames que alcançou 19,8 milhões no exercício encerrado em 31 dezembro de
2016 comparado com 18,9 milhões em 31 de dezembro de 2015, representando um aumento de 4,8% ou 900 mil exames a
mais em 2016. Adicionalmente, colaborou para esse aumento a elevação do ticket médio (resultado da divisão entre total
da receita bruta de prestação de serviços dividido pelo volume de exames processados) em 4,6% (R$ 20,43 em 2016, ante
R$ 19,54 em 2015)
A receita líquida do Laboratório de Referência (“lab-to-lab”) atingiu R$ 536,8 milhões no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2016, aumentando 22,0% comparado com o mesmo período de 2015. Esse aumento foi devido,
principalmente, a ampliação do volume de 32,4% de exames processados, que aumentou de 41,7 milhões no exercício
encerrado em 31 dezembro de 2015 para 55,2 milhões no mesmo período de 2016. Esse aumento no volume foi
parcialmente amortizado pela queda de 7,5% no ticket médio do “lab-to-lab”, que era de R$ 11,35 em 2015 e foi de R$ 10,50
em 2016.
O aumento da receita em ambos os segmentos de negócios nos quais a Companhia atua fazem parte do plano de expansão,
através da extensão do menu de exames oferecidos e da ampliação da carteira de clientes no segmento lab-to-lab.
Custo dos serviços prestados, despesas de vendas, administrativas e gerais
A composição do custo dos serviços prestados da Companhia e sua evolução no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016 em relação ao mesmo período de 2015 pode ser observada na tabela abaixo:
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Custos dos Serviços Prestados
(Em milhares de reais – R$)
Material direto e de consumo
Serviços técnicos especializados
Depreciação e amortização
Salários, encargos sociais e benefícios a empregados
Aluguéis de imóveis e veículos
Consultoria e serviços
Fretes e carretos
Aluguéis e manutenção de máquinas e equipamentos
Energia Elétrica
Telefonia e telecomunicações
Manutenção e instalações de sistemas
Outras despesas
Total
Custo dos serviços prestados
Despesas de vendas
Despesas gerais e administrativas
Total

Exercício social
encerrado em
31.12.2016
226.492
41.944
35.080
215.844
33.059
40.078
43.221
29.222
12.266
4.392
11.077
43.501
736.176
604.977
69.566
61.633
736.176

Exercício social
encerrado em
31.12.2015
175.977
22.537
34.456
197.773
30.604
47.813
36.979
21.090
11.114
5.063
7.914
30.950
622.270
507.325
54.658
60.287
622.270

O custo dos serviços prestados pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 foi de R$ 605,0
milhões, representando um aumento de 19,2% comparado com R$ 507,3 milhões do mesmo período de 2015. No exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2016, ainda que os custos totais de serviços prestados tenham aumentado em
19,2% em relação ao mesmo período findo em 31 de dezembro de 2015, a representatividade desses custos sobre a receita
líquida se manteve em linha em ambos exercícios sociais, representado 67,3% e 65,7% nos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2016 e 2015, respectivamente.
No período comparado, a rubrica material direto e de consumo (que inclui insumos, reagentes, kits para realização de
exames, entre outros) apresentou um incremento de 28,7%, passando de R$ 176,0 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2015, para R$ 226,5 milhões, no mesmo período de 2016. Este aumento foi principalmente devido
ao aumento do volume de vendas e custo médio dos materiais diretos de 6,6% em média no exercício de 2016 comparado
a 2015.
Os custos com pessoal são compostos por salários, encargos e benefícios aumentaram em 9,1% no período comparativo,
sendo de R$ 197,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, e R$ 215,8,0 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Os custos com pessoal aumentaram em razão do acréscimo, de cerca de 7,3%
no quadro de colaboradores 3.822 em 31 de dezembro de 2016 ante 3.561 em 31 de dezembro de 2015. Adicionalmente,
colaborou para o aumento do custo médio por colaborador que ficaram em média em 1,8% mais altos em 2016 comparado
a 2015.
Lucro bruto
Em decorrência dos fatores descritos acima, o lucro bruto da Companhia cresceu 11,3% ou R$ 30,0 milhões, passando de
R$ 264,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, para R$ 294,4 milhões no mesmo período de
2016. A margem bruta se manteve estável nos dois períodos comparativos, representando 34,3% da receita líquida no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e 32,7% da receita líquida no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016.
Despesas de vendas
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As despesas de vendas aumentaram em R$ 14,9 milhões, alcançando R$ 69,6 milhões no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2016, comparado a R$ 54,7 milhões no mesmo período em 2015. As nossas despesas de venda cresceram
em razão do aumento das vendas do período e foram impactadas por maiores gastos com: (i) comissionamento à equipe
de vendas, no valor de R$ 8,2 milhões, (R$ 7,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015); (ii)
despesas de marketing no valor de R$ 2,4 milhões (R$ 3,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2015); e (iii) reforço nas provisões para créditos liquidação duvidosa no valor de R$ 3,9 milhões (R$ 2,6 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2015).
Despesas Gerais e Administrativas
As despesas gerais e administrativas da Companhia aumentaram de R$ 60,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2015 para R$ 61,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Tal variação de R$ 1,3
milhão ou 2,2% ocorreu devido ao extraordinário incremento em provisões de perda de faturamento e estoques, na ordem
de R$ 1,2 milhão.
Lucro operacional antes do resultado financeiro
Em decorrência dos fatores descritos acima, o lucro operacional antes do resultado financeiro aumentou de R$ 142,9
milhões para R$ 151,8 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 comparado ao mesmo período
de 2015, representando um aumento de 6,3%. Como percentual da receita líquida não sofreu alterações significativas no
período analisado, ficando em 16,9 % no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e 18,5% no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2015.
Resultado financeiro
A tabela abaixo demonstra o resultado financeiro da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2015 e 31 de dezembro e 2016, respectivamente:

(Em milhares de reais – R$)
Receitas financeiras
Receita de aplicações financeiras
Atualização monetária
Receitas de empréstimos de mútuos
Descontos obtidos
Atualização compromisso por compra de investimento
Contribuições sobre receitas financeiras
Put option
Outras receitas financeiras
Total de receitas financeiras
Despesas financeiras
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Juros sobre parcelamentos
Comissões bancárias
Atualização de passivos comerciais e tributários
Atualização monetária de provisões de riscos
Descontos concedidos
Impostos de operações financeiras
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Exercício social
encerrado em
31/12/2016

Exercício social
encerrado em
31/12/2015

22.105
2.043
7
688
‐

15.539
510
31
136
1.586

565
3.814
4.937
34.159

‐
‐
2.256
20.058

(8.751)
(4.103)
(2.170)
(1.382)
(302)
(1.373)
(918)

(10.135)
(5.106)
(1.629)
(1.150)
‐
(1.959)
(435)

Atualização dívida por opção de compra de investimento
Despesa com empréstimos de mútuo
Hedge
Outras despesas financeiras
Total das despesas financeiras
Variação cambial
Receita de variação cambial
Despesas de variação cambial
Total da variação cambial, líquida
Resultado financeiro, líquido

(4.738)

(5.059)

‐
(5.681)
(1.964)
(31.382)

(7)
‐
(2.682)
(28.162)

3.748
(1.621)
2.127
4.904

2.388
(8.564)
(6.176)
(14.280)

O resultado financeiro líquido no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 comparado ao mesmo período em 2015
teve um acréscimo de R$ 19,2 milhões, em razão principalmente do efeito positivo de R$ 8,3 milhões na variação cambial,
além do aumento das receitas com aplicações financeiras em R$ 6,6 milhões (incremento de 42,3%).
O ganho referente à variação cambial se deu pela diminuição de compras no mercado externo. Considerando que diversos
equipamentos que antes necessariamente precisavam ser importados passaram a ser produzidos no Brasil, as compras de
materiais diretos e insumos passaram a ser adquiridos diretamente de fornecedores estabelecidos no mercado nacional.
Adicionalmente, a apreciação do real frente ao dólar colaborou para a variação cambial positiva no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016 (R$ 3,26 por US$ 1.00 em 31 de dezembro de 2016) comparado ao mesmo período
de 2015 (R$ 3,90 por US$ 1.00 em 31 de dezembro de 2015) representando uma valorização de 16,4% no período analisado.
Lucro operacional antes do imposto de renda e da contribuição social
Em decorrência dos fatores descritos acima, o lucro operacional antes do imposto de renda e contribuição social aumentou
21,9% passando de R$ 128,6 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 para R$ 156,7 milhões no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2016.
Imposto de renda e contribuição social
A despesa do imposto de renda e contribuição social aumentou 21,2% no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016
comparado ao mesmo período de 2015. Esse aumento foi motivado principalmente pelo acréscimo do lucro operacional
em 21,9%, que é base para cálculo dos tributos.
Lucro líquido do exercício
Em decorrência dos fatores descritos acima, o lucro líquido da Companhia apurado no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2016 aumentou 22,3%, totalizando de R$ 102,9 milhões, comparado a R$ 84,2 milhões no mesmo período
findo em 31 de dezembro de 2015.
Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 31 dezembro de 2017 e 2016
CONTAS PATRIMONIAIS
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(Em milhares de reais – R$)
ATIVOS

31.12.2017

%V

31.12.2016
(ajustado)

%V

%H

ATIVOS
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos circulantes
Total dos ativos circulantes

159.857
234.413
27.038
22.452
35.393
479.153

13,9%
20,3%
2,3%
1,9%
3,1%
41,6%

124.402
197.887
20.306
10.268
31.065
383.928

12,2%
19,4%
2,0%
1,0%
3,0%
37,7%

28,5%
18,5%
33,2%
118,7%
13,9%
24,8%

NÃO CIRCULANTE
Depósitos judiciais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outros ativos não circulantes
Investimentos
Imobilizados
Intangível
Total dos ativos não circulantes

5.084
38.985
45.160
460
229.426
354.360
673.475

0,4%
3,4%
3,9%
0,0%
19,9%
30,7%
58,4%

3.960
46.595
74.762
546
226.059
283.637
635.559

0,4%
4,6%
7,3%
0,1%
22,2%
27,8%
62,3%

28,4%
-16,3%
-39,6%
-15,8%
1,5%
24,9%
6,0%

1.152.628

100,0%

1.019.487

100,0%

13,1%

PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores
Salários, obrigações sociais e previdenciárias
Empréstimos e financiamentos
Parcelamentos tributários
Dividendos mínimos obrigatórios
Outros passivos circulantes
Total dos passivos circulantes

108.364
54.073
42.306
7.740
4.241
22.664
239.388

9,4%
4,7%
3,7%
0,7%
0,4%
2,0%
20,8%

97.515
67.461
106.631
10.148
92.464
3.527
377.746

9,6%
6,6%
10,5%
1.0%
9,1%
0,3%
37,1%

11,1%
-19,8%
-60,3%
-23,7%
-95,4%
542,6%
-36,6%

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Parcelamentos tributários
Provisão para riscos
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Obrigações por compra de investimentos
Outros passivos não circulantes
Total dos passivos não circulantes

237.070
47.545
32.578
13.483
44.968
375.644

20,6%
4,1%
2,8%
1,2%
0,0%
3,9%
32,6%

76.906
38.266
30.973
9.894
13.869
64.597
234.505

7,5%
3,8%
3,0%
1,0%
1,4%
6,3%
23,0%

208,3%
24,2%
5,2%
36,3%
100,0%
-30,4%
60,2%

336.074
(8.913)
48.984
(23.540)
183.725

29,2%
-0,8%
4,2%
-2,0%
15,9%

148.802
51.090
(15.379)
221.466

14,6%
0,0%
5,0%
-1,5%
21,7%

125,9%
n.m
-4,1%
53,1%
-17,0%

536.330
1.266
537.596

46,5%
0,1%
46,6%

405.979
1.257
407.236

39,8%
0,1%
39,9%

32,1%
0,7%
32,0%

1.152.628

100,0%

1.019.487

100,0%

13,1%

TOTAL DOS ATIVOS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Gastos com emissão de ações
Reservas de capital
Ajustes de avaliação patrimonial
Reservas de lucros
Total do patrimônio líquido dos acionistas
controladores
Participação dos acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido
TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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ATIVO
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia apresentou um crescimento total em seus ativos de 13,1% em relação a 31 de
dezembro de 2016, representando R$ 133,1 milhões de incremento líquido no período analisado.
Esse aumento foi motivado, principalmente, (i) pelo acréscimo dos valores em Caixa e Equivalentes de Caixa, na ordem de
R$ 35,5 milhões, (ii) pelo aumento no Contas a Receber, na ordem de R$ 36,5 milhões e (iii) pelo aumento do Intangível, na
ordem de R$ 70,7 milhões.
Ativo Circulante
Caixa e equivalente de caixa
O aumento no caixa e equivalentes de caixa decorreu, principalmente, (i) pela captação de R$ 210,0 milhões de empréstimos
na modalidade de debêntures simples, não conversíveis em ações, realizada no primeiro trimestre de 2017, com o objetivo
de fortalecer o capital de giro da Companhia, (ii) pelo aumento de capital na ordem de R$ 187,3 milhões realizado pela
empresa com a abertura de capital através do IPO (Initial Public Offering), e (iii) redução de aproximadamente R$ 255,9
milhões referente ao pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio.
Contas a receber
O contas a receber da Companhia apresentou, em 31 de dezembro de 2017, um incremento de R$ 36,5 milhões, ou 18,5%,
se comparado a 31 de dezembro de 2016. Esse acréscimo deve‐se ao aumento da conta de Duplicatas a Receber em cerca
de R$ 20,6 milhões e da conta de serviços executados a faturar em cerca de R$ 11,8 milhões. O aumento do contas a receber
está relacionado diretamente com a expansão dos negócios PSC e Lab-to-Lab, como demonstrado pelo aumento da receita
líquida, e pela incorporação dos saldos das empresas Ecoar e Humberto Abrão.
Considerando que a receita líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 foi de R$ 1.117,0 milhões,
nosso contas a receber no montante líquido de R$ 234,4 milhões está em linha como o nosso prazo médio de recebimento
de 77,4 dias.
Ativo Não-Circulante
Com relação aos ativos de longo prazo (não‐circulantes), houve um aumento total de 6,0% em 31 de dezembro de 2017 em
relação a 31 de dezembro de 2016. A variação de R$ 37,9 milhões entre esses períodos foi resultante, em sua maioria, do (i)
aumento no ativo Intangível em R$ 70,7 milhões, (ii) da redução no imposto de renda e contribuição social diferidos em R$
7,6 milhões e (iii) redução no outros ativos não circulantes em R$ 29,6 milhões.
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
A rubrica de imposto de renda e contribuição social diferidos sofreu uma redução de R$ 7,6 milhões, passando de R$ 46,6
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$ 39,0 no mesmo período de 2017. As principais
rubricas que impactaram a redução de 16,3% neste ativo foram:
(i)

Redução de 16,7% no ativo fiscal diferido proveniente de ágio em incorporação, que passou de R$ 30,6 milhões
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$ 25,5 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017. Esta rubrica se refere a incorporação ocorrida em 31 de dezembro de 2012 da
investidora GIF Aperana Participação S.A., cujo saldo do ágio anteriormente registrado na investidora foi
integralmente provisionado no momento da incorporação gerando um crédito tributário no valor de 34% do
valor do ágio. Referido crédito tributário foi reconhecido em reserva especial de ágio na incorporação em
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contrapartida de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos, que está sendo utilizado pela
Companhia de 2013 até 2022;
(ii)

Redução de 100,0% no prejuízo fiscal, que era na ordem de R$ 3,6 milhões no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2016 e deixou de ser contabilizado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017
com a incorporação da controlada IHP Digimagem Medicina Diagnóstica S.A.; e

(iii)

Aumento de R$ 3,9 milhões na provisão para riscos, passando de R$ 4,9 milhões em 31 de dezembro de 2016
para R$ 8,8 milhões em 31 de dezembro de 2017.

Outros Ativos Não-Circulantes
A rubrica de outros ativos não‐circulantes sofreu uma redução de R$ 29,6 milhões, quando comparamos o exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017 com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. A redução de 39,6%
nesta rubrica se deveu principalmente a (i) redução nas aplicações financeiras vinculadas em R$ 6,5 milhões, que são
aplicações vinculadas a obrigações de retenção de valores dos pagamentos aos vendedores na compra de empresas
controladas e que serão disponibilizadas aos vendedores após o cumprimento de determinadas cláusulas contratuais e
possuem utilização restrita (escrow account); (ii) redução na exposição a riscos cambiais em R$ 5,1 milhões, que registra o
resultado do derivativo contratado para proteção contra a oscilação da taxa de câmbio do contrato de financiamento Lei
n.º 4.131, citado no item 10.1 (f); e (iii) redução na rubrica de outros ativos em R$ 10,4 milhões.
Intangível
O ativo intangível, item de maior representatividade no ativo, aumentou 24,9%, ou R$ 70,7 milhões, líquido de amortizações,
entre 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017. A variação pode ser explicada, em sua maioria, pelo ágio na
combinação de negócios, totalizando R$ 69,6 milhões:


R$ 35,1 milhões referentes à aquisição da empresa Ecoar Medicina Diagnóstica Ltda;



R$ 34,5 milhões referentes à aquisição da empresa Laboratório de Análises Clínicas Humberto Abrão
Ltda.

Os ágios são reconhecidos na comparação dos ativos líquidos e as contraprestações transferidas e foram submetidos a teste
de redução ao valor recuperável (“impairment”), sendo que não foram identificados ajustes contábeis.
PASSIVO
O passivo total (circulante e não circulante) ficou praticamente estável entre o período encerrado em 31 de dezembro de
2016 e o mesmo período de 2017, sofrendo uma variação 0,5%, passando de R$ 612,3 milhões em 31 de dezembro de 2016
para R$ 615,0 milhões em 31 de dezembro de 2017. As principais alterações ocorridas no passivo total da Companhia se
devem à (i) mudança no perfil de endividamento bancário da companhia, que passou a ter um perfil de dívida bancária mais
de longo prazo em detrimento do perfil mais de curto prazo apresentado no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2016, quando comparamos com o mesmo exercício de 2017 e (ii) redução de 95,4% na rubrica de dividendos mínimos
obrigatórios, cujo valor em 31 de dezembro de 2016 era de R$ 92,5 milhões e em 31 de dezembro de 2017 era de R$ 4,2
milhões:
Empréstimos e Financiamentos
O endividamento bancário, de curto e longo prazo, apresentou um aumento líquido de R$ 95,8 milhões, passando de R$
183,5 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$ 279,4 milhões em 31 de dezembro de 2017.
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O acréscimo na dívida se deve, principalmente, pela captação de R$ 210,0 milhões no primeiro trimestre de 2017 na
modalidade de debêntures simples, não conversíveis em ações, com prazo de amortização de 5 anos. A contratação de
empréstimo nessa modalidade favoreceu o perfil de endividamento bancário da companhia, que passou a ter 84,9% da sua
dívida bancária vencendo em um prazo superior a um ano, quando no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2016 esse valor era de 41,9%.
Esse aumento foi parcialmente compensado pela amortização de principal e juros de outras modalidades de empréstimos e
financiamentos, como capital de giro (‐R$ 107,1 milhões), FINEP (‐R$ 6,9 milhões) e FINAME (‐R$ 11,0 milhões),
representando uma redução total de R$ 125,1 milhões da dívida nessas modalidades de empréstimo e financiamento.
Dividendos mínimos obrigatórios
A redução na conta de dividendos mínimos obrigatórios se deve, principalmente, pelo pagamento de dividendos ocorrida
durante o exercício social de 2017, no montante total de R$ 225,9 milhões. Além da distribuição de dividendos, a
administração da Companhia aprovou, mediante Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 14 de dezembro
de 2017, a distribuição de juros sobre capital próprio a seus acionistas, calculados com base na aplicação da Taxa de Juros
de Longo Prazo (TJLP), no montante de R$ 30,0 milhões. Os juros sobre capital próprio foram pagos em 27 de dezembro de
2017.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O patrimônio líquido apresentou um aumento de R$ 130,4 milhões em 31 de dezembro de 2017 em relação a 31 de
dezembro de 2016. Contribuiu para essa variação o (i) aumento do capital social ocorrido pela companhia com a Oferta
Pública Inicial de suas ações no mercado acionário na ordem de R$ 187,3 milhoes, e (ii) resultado do exercício no valor de
R$ 129,5 milhões. Esse aumento foi parcialmente compensado com a redução de R$ 37,7 milhões na reserva de lucros e R$
8,2 milhões nos ajustes de avaliação patrimonial e com a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, no valor
de R$ 164,1 milhões.
Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 31 dezembro de 2016 e 2015
CONTAS PATRIMONIAIS
(Em milhares de reais – R$)

31.12.201
6
(ajustado)

%V

31.12.2015

%V

%H

ATIVOS
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa

124.402

12,2%

188.701

23,7%

-34,1%

Contas a receber

197.887

19,4%

125.137

15,7%

58,1%

Estoques

20.306

2,0%

18.449

2,3%

10,1%

Impostos a recuperar

10.268

1,0%

11.245

1,4%

-8,7%

Outros ativos circulantes

31.065

3,0%

18.087

2,3%

71,8%

Total dos ativos circulantes

383.928

37,7%

361.619

45,4%

6,2%

ATIVOS
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NÃO CIRCULANTE
Depósitos judiciais

3.960

0,4%

6.032

0,8%

-34,4%

Imposto de renda e contribuição social
diferidos

46.595

4,6%

43.404

5,4%

7,4%

-

0%

163

0,0%

100,0%

74.762

7,3%

38.038

4,8%

96,5%

546

0,1%

360

0,0%

51,7%

Imobilizados

226.059

22,2%

208.246

26,1%

8,6%

Intangível

283.637

27,8%

139.429

17,5%

103,4%

Total dos ativos não circulantes

635.559

62,3%

435.672

54,6%

45,9%

1.019.487

100,0%

797.291

100,0%

27,9%

Fornecedores

97.515

9,6%

75.607

9,5%

29,0%

Salários, obrigações sociais e
previdenciárias

67.461

6,6%

47.263

5,9%

42,7%

Empréstimos e financiamentos

106.631

10,5%

33.964

4,3%

214,0%

Parcelamentos tributários

10.148

1.0%

9.499

1,2%

6,8%

Dividendos mínimos obrigatórios

92.464

9,1%

17.030

2,1%

442,9%

Outros passivos circulantes

3.527

0,3%

3.495

0,4%

0,9%

377.746

37,1%

186.858

23,4%

102,2%

Outras contas a receber de partes
relacionadas
Outros ativos não circulantes
Investimentos

TOTAL DOS ATIVOS

PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE

Total dos passivos circulantes

NÃO CIRCULANTE
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Empréstimos e financiamentos

76.906

7,5%

107.607

13,5%

-28,5%

Parcelamentos tributários

38.266

3,8%

42.755

5,4%

-10,5%

Provisão para riscos

30.973

3,0%

10.965

1,4%

182,5%

Imposto de renda e contribuição social
diferidos

9.894

1,0%

3.062

0,4%

223,1%

Obrigações por compra de
investimentos

13.869

1,4%

17.872

2,2%

-22,4%

Outros passivos não circulantes

64.597

6,3%

11.090

1,4%

482,5%

Total dos passivos não circulantes

234.505

23,0%

193.351

24,3%

21,3%

Capital social

148.802

14,6%

148.802

18,7%

0%

Reservas de capital

51.090

5,0%

51.090

6,4%

0%

Ajustes de avaliação patrimonial

(15.379)

-1,5%

5.084

0,6%

-402,5%

Reservas de lucros

221.466

21,7%

209.457

26,3%

5,7%

405.979

39,8%

414.433

52,0%

-2,0%

1.257

0,1%

2.649

0,3%

-52,5%

407.236

39,9%

417.082

52,3%

-2,4%

1.019.487

100,0%

797.291

100,0%

27,9%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Total do patrimônio líquido dos
acionistas controladores
Participação dos acionistas não
controladores
Total do patrimônio líquido

TOTAL DOS PASSIVOS E DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ATIVO
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia apresentou um crescimento total em seus ativos de 27,9% em relação a 31 de
dezembro de 2015, representando R$ 222,2 milhões de incremento líquido no período analisado.
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Esse aumento foi motivado, principalmente, pelos acréscimos do contas a receber na ordem de R$ 72,8 milhões, líquidos
de provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) e provisões para perdas e glosas e ao aumento em outros ativos
(circulantes mais não circulantes) de R$ 49,7 milhões.
Colaborou também para essa variação positiva o acréscimo no ativo imobilizado de R$ 17,8 milhões líquido de depreciações
e do ativo intangível R$144,2 milhões, líquido de amortizações, que foram parcialmente compensados pela redução de caixa
e equivalentes de caixa em R$ 64,3 milhões
Ativo Circulante
Caixa e equivalente de caixa
O impacto de redução no caixa e equivalentes de caixa decorreu, principalmente do pagamento à vista de parte do preço de
aquisição, da totalidade da participação societária, nas empresas Centro de Medicina Nuclear da Guanabara Ltda. e
Diagnósticos Serviços Médicos Auxiliares Ltda., aprovada pelo Conselho de Administração do Instituto Hermes Pardini em
31 de agosto de 2016. Esta aquisição foi assinada pelas partes no dia 22 de outubro de 2016. O pagamento pela Companhia
ao acionista vendedor foi pago à vista no dia 23 de dezembro de 2016, sendo que uma parte do total (R$ 50.000 ‐ cinquenta
milhões de reais) ficou retida numa conta vinculada (escrow account).
Adicionalmente, colaborou para a redução do saldo em caixa os pagamentos efetuados em dezembro de 2016 referentes as
aquisições das participações societárias de acionistas não controladores no montante R$ 25,4 milhões, sendo: (i) R$ 3,4
milhões na aquisição adicional de 5% do Laboratório Padrão; (ii) R$ 13,5 milhões pagos na aquisição adicional de 30% da IHP
Digimagem Medicina Diagnóstica e (iii) R$ 8,5 milhões na aquisição adicional de 39% da empresa Laboratório Pró‐
Abordagem Genômica Diagnóstica.
Contas a receber
O contas a receber da Companhia apresentou, em 31 de dezembro de 2016, um incremento de R$ 72,8 milhões, ou 58,1%,
se comparado a 31 de dezembro de 2015. Esse acréscimo deve‐se ao aumento da conta de Duplicatas a Receber, líquido da
PCLD, de R$ 58,2 milhões e da conta de serviços executados a faturar que aumentou R$ 14,5 milhões líquidos das provisões
para perdas e glosas. O aumento do nosso contas a receber está relacionado diretamente com a expansão dos negócios PSC
e Lab‐to‐Lab, como demonstrado pelo aumento da receita líquida.
Considerando que a receita líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 foi de R$ 899,4 milhões, nosso
contas a receber no montante líquido de R$ 197,9 milhões está em linha como o nosso prazo médio de recebimentos de
79,4 dias.
Ativo Não-Circulante
Com relação aos ativos de longo prazo (não‐circulantes), houve um aumento total de 45,9% em 31 de dezembro de 2016 em
relação a 31 de dezembro de 2015. O aumento de R$ 199,9 milhões foi resultante, em sua maioria, do aumento em outros
ativos na ordem de R$ 36,7 milhões, no ativo imobilizado em R$ 17,8 milhões e do ativo intangível em R$ 144,2 milhões.
Outros Ativos Não-Circulantes
O acréscimo de R$ 36,7 milhões, ou 96,5%, foi devido ao acréscimo das aplicações financeiras vinculadas (R$ 55,4 milhões),
em razão das retenções de valores a pagar aos vendedores das controladas IHP Digimagem Medicina Diagnóstica S.A., Biocod
Biotecnologia Ltda., Diagpar Holding S.A. e Laboratório Padrão S.A. que serão disponibilizados aos vendedores após
cumprimento de determinadas cláusulas contratuais e foi decorrente de aquisição das participações societárias. A utilização
dessas aplicações financeiras é restrita (escrow account).
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Esse aumento foi parcialmente compensado pela diminuição da conta de exposição de riscos cambiais em R$ 18,3 milhões,
que registra o resultado do derivativo contratado para proteção contra a oscilação da taxa de câmbio do contrato de
financiamento Lei n.º 4.131, citado no item 10.1 (f).
Imobilizado
O imobilizado, apresentou um acréscimo de 8,6%, partindo de R$ 208,2 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$ 226,1
milhões em 31 de dezembro de 2016, o que representou um aumento de R$ 17,8 milhões, líquido de depreciações.
Este aumento decorre de investimentos (CAPEX) realizados com o objetivo de modernizar o Núcleo Técnico Operacional
(NTO), no montante de R$ 11,0 milhões, e expandir/melhorar as unidades de atendimento, no valor de R$ 10,0 milhões, dos
quais cerca de 50% referem‐se a máquinas e equipamentos para exames de imagem.
Intangível
O ativo intangível, item de maior representatividade no ativo, aumentou 103,4%, ou R$ 144,2 milhões, líquido de
amortizações entre 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016. A variação pode ser explicada, em sua maioria, pelo
ágio na combinação de negócios, totalizando R$ 130,1 milhões:


R$ 109,6 milhões referentes à aquisição da empresa Centro de Medicina Diagnóstica Guanabara Ltda.



R$ 20,6 milhões referentes à aquisição da empresa Diagnóstico Serviços Médicos Auxiliares Ltda.

Os ágios são reconhecidos na comparação dos ativos líquidos e as contraprestações transferidas e foram submetidos a teste
de redução ao valor recuperável (“impairment”), sendo que não foram identificados ajustes contábeis.
Adicionalmente, colaboraram para esse aumento os investimentos aplicados em tecnologia de processamento de dados (TI)
no montante de R$ 7,7 milhões.
PASSIVO
Nosso passivo total (circulante e não circulante) aumentou em R$ 232,0 milhões, representando um acréscimo de 61,0%,
passando de R$ 380,2 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$ 612,3 milhões em 31 de dezembro de 2016.
Esse aumento foi impulsionado, em sua maioria, pelo incremento de R$ 42,0 milhões, no endividamento bancário total da
Companhia e aumentos dividendos a pagar em R$ 75,4 milhões e outros passivos não circulantes em R$ 53,5 milhões.
Empréstimos e Financiamentos
O endividamento bancário, de curto e longo prazos, apresentou um aumento líquido de R$ 42,0 milhões, passando de R$
141,6 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$ 183,5 milhões em 31 de dezembro de 2016.
Os acréscimos de dívida foram, principalmente, em razão da captação de novas operações de financiamento (R$ 44,8
milhões superior a 2015). Adicionalmente, houve acréscimo na dívida de R$ 31,3 milhões decorrente da combinação de
negócios (aquisição de empresas), totalizando R$ 76,1 milhões de aumento na dívida.
Esses aumentos foram parcialmente compensados por reduções na dívida decorrentes de: (i) menor atualização monetária
R$ 1,6 milhão; (ii) maior amortização de principal e juros R$ 8,1 milhões; (iii) variação cambial paga R$ 14,3 milhões e (iv)
liquidação de título descontado por contas a receber R$ 4,6 milhões.
Dividendos a pagar

TEXT_SP - 14345834v10 12399.6

43

O aumento na conta de dividendos a pagar, foi devido, principalmente, a contabilização de dividendos intercalares no
montante de R$ 67,4 milhões e dividendos mínimos obrigatórios de R$ 24,4 milhões.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 9 dezembro de 2016, os acionistas da Companhia decidiram pela
distribuição de dividendos no valor de R$ 214.285.714,29 (duzentos e quatorze milhões, duzentos e oitenta e cinco mil,
setecentos e quatorze reais e vinte e nove centavos). Em 30 de janeiro de 2017, os acionistas decidiram, em Assembleia
Geral Extraordinária, pela redução do montante da distribuição dos dividendos aprovados em 9 de dezembro de 2016, para
o total de R$ 67.400.000,00 (sessenta e sete milhões e quatrocentos mil reais), a serem pagos integralmente à conta da
reserva de lucros da Companhia. Na oportunidade, a totalidade dos acionistas presentes renunciou, expressamente e sem
quaisquer restrições, ao direito de receber o pagamento dos dividendos até o encerramento do exercício social de 2016,
conforme art. 205, §3º, da Lei nº 6.404/1976, razão pela qual o referido montante ficou registrado no passivo.
Adicionalmente, foram provisionados os dividendos mínimos obrigatórios de 25% sobre o lucro de R$ 102,8 milhões auferido
no exercício de 2016, deduzido de 5% da reserva legal, que alcançou R$ 5,1 milhões, perfazendo assim no valor contabilizado
no passivo de R$ 24,4 milhões.
A administração considera que a liquidação destes dividendos se dará com a própria geração de caixa da Companhia Esta
iniciativa aumentará o grau de alavancagem, aprimorando o financiamento das atividades com a utilização de capital de
terceiros, reduzindo a exposição do capital próprio dos acionistas.
Outros passivos não circulantes
O acréscimo de R$ 53,5 milhões em outros passivos não circulantes foi devido principalmente ao incremento em obrigações
vinculadas referente aos valores retidos das operações de compra e venda de participações societárias (escrow account)
conforme citado no comentário de outros ativos não circulantes.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O patrimônio líquido apresentou uma redução de R$ 9,8 milhões em 31 de dezembro de 2016 em relação a 31 de dezembro
de 2015. Contribuiu para essa redução o valor pago de R$ 19,4 milhões a título de transações com não controladores
referente as aquisições das empresas: Laboratório Padrão (R$ 1,8 milhão), IHP Digimagem Medicina Diagnóstica (R$ 10,2
milhões) e Laboratório Pró‐Abordagem Genômica Diagnóstica (R$ 7,4 milhões). Essa redução foi parcialmente compensada
pelo aumento da reserva de lucros, que aumentou em 5,7% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016
quando comparado ao mesmo período de 2015.
Fluxos de caixa
Exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016
A tabela abaixo apresenta os valores relativos aos fluxos de caixa para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2017 e 2016.
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(Em milhares de reais – R$)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício
Ajustes para conciliar o lucro líquido do período com o caixa líquido gerado pelas
(aplicado nas) atividades operacionais:
Despesas de imposto de renda e contribuição social
Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa e glosas
Perda do valor recuperável de ágio
Depreciações e amortizações
Valor residual do imobilizado e intangível baixados
Despesas de juros de empréstimos, financiamentos, parcelamentos e mútuos
Provisões para riscos, fiscais, trabalhistas e cíveis
Atualização de passivos por compra de investimentos
Estorno (adição) de descontos em refinanciamento de parcelamento
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos (circulantes e não circulantes)
Depósitos judiciais
Fornecedores
Obrigações fiscais, sociais, salários e parcelamentos
Outros passivos (circulantes e não circulantes)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Outros Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos, parcelamentos e
mútuos
Pagamento de riscos fiscais e trabalhistas
Imposto de renda e contribuição social pagos durante o exercício
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Liquidação de obrigações por compra de investimentos
Aquisição de investimento, ágio e mais valia
Aquisição de imobilizado e intangível
Créditos com empresas ligadas
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento de capital
Gastos com emissão de ações
Compra/alienação de ações em tesouraria
Empréstimos e Financiamentos
- Captações
- Amortizações
Parcelamentos
- Captações
- Amortizações

Dividendos
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Exercício social
encerrado em
31.12.2017

Exercício social
encerrado em
31.12.2016

129.673

102.944

44.545
4.389
42.576
2.850
27.628
3.323
7.703
(208)
262.479

53.807
9.931
35.080
6.414
12.847
566
924
222.513

(36.061)
(6.394)
(11.688)
13.692
(968)
7.270
(18.341)
(6.668)
203.321

(64.553)
(1.568)
1.140
(62.060)
2.072
15.707
(18.975)
55.518
149.794

(24.185)
(2.696)
(34.869)
141.571

(17.644)
(2.764)
(26.542)
102.844

21.572
(55.182)
(35.301)
-

(144.289)
(30.921)
170

(112.055)

(175.040)

187.272
(8.913)
(2.106)

-

209.147
(119.216)

61.804
(27.663)

706
(4.917)

234
(7.846)

(255.905)

(17.105)

Transações com não controladores
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
No início do exercício
No fim do exercício
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

(129)
5.939

(1.527)
7.897

35.455

(64.299)

124.402
159.857

188.701
124.402

35.455

(64.299)

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a geração de caixa total da Companhia, considerando o EBITDA
subtraído da aplicação em capital de giro, CAPEX, aquisição de participações societárias, pagamentos de juros, impostos e
dividendos, resultou em um aumento de R$ 35,5 milhões no caixa e equivalentes de caixa da Companhia, comparado a
redução de caixa e equivalente de caixa de R$ 64,3 milhões no mesmo período de 2016.
Atividades operacionais
O caixa líquido gerado nas atividades operacionais apresentou um aumento líquido de R$ 38,8 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017 comparado ao mesmo período em 2016, passando de R$ 102,8 milhões em 31 de
dezembro de 2016 para R$ 141,6 milhões em 31 de dezembro de 2017.
Esse aumento é explicado, principalmente, pela (i) menor aplicação em contas a receber, cujo valor foi de R$ 64,6 milhões
em 31 de dezembro de 2016 e de R$ 36,1 milhões em 31 de dezembro de 2017, (ii) pelo menor variação de outros ativos
circulantes e não circulantes, cujo valor foi de R$ 62,1 milhões negativos em 31 de dezembro de 2016 e de R$ 13,7 milhões
positivos em 31 de dezembro de 2017. Tais reduções foram parcialmente compensadas pela (i) redução da variação com
impostos a recuperar, cujo valor foi de R$ 1,1 milhão positivo em 31 de dezembro de 2016 e de R$ 11,7 milhões negativos
em 31 de dezembro de 2017 e (ii) redução da variação de outros passivos circulantes e não circulantes, cujo valor foi de R$
55,5 milhões positivos em 31 de dezembro de 2016 e R$ 6,7 milhões negativos em 31 de dezembro de 2017.
Atividades de investimentos
O caixa líquido consumido nas atividades de investimentos apresentou uma redução de R$ 63,0 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017, passando de um consumo de caixa de R$ 175,0 milhões em 31 de dezembro de
2016 para R$ 112,1 milhões em 31 de dezembro de 2017.
A principal variação no consumo de caixa no período relacionada a atividades de investimentos foi o menor valor na
aquisição de investimento, ágio e mais valia, que foi de R$ 144,3 milhões em 31 de dezembro de 2016 e de R$ 55,2 milhões
em 31 de dezembro de 2017. Tal redução no valor foi parcialmente compensada pelo aumento de liquidação de obrigação
por compra de investimentos, cujo valor foi de R$ 21,6 milhões em 31 de dezembro de 2017 e não foi registrado nenhum
valor no mesmo período de 2016. Esta rubrica se refere à participação adquirida pela Companhia nos 28,6% restantes do
capital social da controlada Diagpar Holding S.A., em maio de 2017.
Atividades de financiamento
O caixa aplicado nas atividades de financiamento passou de um aumento líquido de R$ 7,9 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016 para um aumento líquido de R$ 5,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017.
A redução de R$ 2,0 milhões observada no caixa aplicado nas atividades de financiamento foi causada, principalmente, (i)
pela maior amortização de empréstimos e financiamentos, cujo valor foi de R$ 27,7 milhões em 31 de dezembro de 2016 e
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de R$ 119,2 milhões em 31 de dezembro de 2017, apresentando um aumento de R$ 91,6 milhões entre esses períodos e (ii)
pela maior quantidade de dividendos pagos entre o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e o exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017, quando os valores foram de R$ 17,1 milhões e R$ 255,9 milhões,
respectivamente. O aumento no consumo de caixa relacionado às atividades de financiamento foi parcialmente compensada
pelo (i) aumento de capital realizado pela empresa com o processo de IPO (“Initial Public Offering”), ocorrido no dia 14 de
fevereiro de 2017, e que implicou em um aumento de R$ 187,3 milhões nesta rubrica e (ii) pelo aumento de captações de
empréstimos e financiamentos, cujo valor foi de R$ 61,8 milhões em 31 de dezembro de 2016 e de R$ 209,1 milhões em 31
de dezembro de 2017. A captação de empréstimos pela modalidade de debêntures simples, não conversíveis em ações,
ocorrida no primeiro trimestre de 2017 no montante de R$ 210,0 milhões foi o principal responsável pela variação nesta
rubrica.
Exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015
A tabela abaixo apresenta os valores relativos aos fluxos de caixa para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2016 e 2015.

(Em milhares de reais – R$)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do período
Ajustes para conciliar o lucro líquido do período com o caixa líquido gerado pelas
(aplicado nas) atividades operacionais:
Despesas de imposto de renda e contribuição social
Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa e glosas
Perda do valor recuperável de ágio
Depreciações e amortizações
Valor residual do imobilizado e intangível baixados
Despesas de juros de empréstimos, financiamentos, parcelamentos e mútuos
Provisões para riscos, fiscais, trabalhistas e cíveis
Atualização de passivos por compra de investimentos
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos (circulantes e não circulantes)
Depósitos judiciais
Fornecedores
Obrigações fiscais, sociais, salários e parcelamentos
Outros passivos (circulantes e não circulantes)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais
Outros Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos, parcelamentos e
mútuos
Pagamento de riscos fiscais e trabalhistas
Imposto de renda e contribuição social pagos durante o exercício
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de investimento, ágio e mais valia
Aquisição de imobilizado e intangível
Créditos com empresas ligadas
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
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Exercício social
encerrado em
31.12.2016

Exercício social
encerrado em
31.12.2015

102.944

84.200

53.807
9.931
35.080
6.414
12.847
566
924
222.513

44.402
6.187
6.632
34.456
4.249
10.135
6.518
5.059
201.838

(64.553)
(1.568)
1.140
(62.060)
2.072
15.707
(18.975)
55.518
149.794

(34.538)
(666)
(253)
(2.220)
(2.143)
12.675
(13.253)
(13.922)
147.518

(17.644)
(2.764)
(26.542)
102.844

(10.084)
(4.178)
(12.372)
120.884

(144.289)
(30.921)
170
(175.040)

(63.192)
200
(62.992)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Empréstimos e Financiamentos
- Captações
- Amortizações
Parcelamentos
- Amortizações líquidas de captações

61.804
(27.663)

16.983
(22.687)

(7.612)

(10.957)

Dividendos

(17.105)

(21.109)

(1.527)
7.897

(2.089)
(39.859)

REDUÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

(64.299)

18.033

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
No início do período
No fim do período

188.701
124.402

170.668
188.701

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

(64.299)

18.033

Transações com não controladores
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de financiamento

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a geração de caixa total da Companhia, considerando o EBITDA
subtraído da aplicação em capital de giro, CAPEX, aquisição de participações societárias, pagamentos de juros, impostos e
dividendos, resultou em uma redução de R$ 64,3 milhões no caixa e equivalentes de caixa da Companhia comparado ao
aumento de caixa e equivalente de caixa de R$ 18,0 milhões no mesmo período de 2015.
Tais recursos foram aplicados, majoritariamente, na aquisição de empresas, expansão das atividades do setor do Laboratório
de Referência, ampliações de unidades de imagem e no pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia.
Atividades operacionais
O caixa líquido gerado nas atividades operacionais apresentou uma redução líquida de R$ 18,0 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016 comparado ao mesmo período em 2015, passando de R$ 120,9 milhões para R$
102,9 milhões, respectivamente.
Essa redução é explicada, principalmente, pela variação do contas a receber em R$ 64,5 milhões decorrente sobretudo do
aumento da receita, da variação de obrigações fiscais, sociais, salários e parcelamentos (R$ 19,0 milhões), dos pagamentos
de juros da dívida (R$ 17,6 milhões) e imposto de renda e contribuição social pagos durante o exercício de (R$ 26,5 milhões).
Tais reduções foram parcialmente compensadas pelo aumento do lucro líquido acrescido dos demais itens que não afetaram
a geração de caixa e demais variações nos ativos e passivos circulantes.
Atividades de investimentos
O caixa líquido consumido nas atividades de investimentos apresentou um decréscimo de R$ 104,6 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2016, passando de um consumo de caixa de R$ 63,0 milhões em 31 de dezembro
de 2015 para R$ 175,0 milhões em 31 de dezembro de 2016.
Os principais consumos de caixa no período foram decorrentes da aquisição de investimentos, ágio e mais valia no montante
de R$ 144,3 milhões dos quais R$ 120,8 milhões se referiram as novas empresas adquiridas em 2016: Centro de Medicina
Nuclear Guanabara R$ 98,6 milhões e Diagnóstico Serviços Médicos Auxiliares R$ 22,2 milhões.
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Adicionalmente, colaboraram para o maior consumo de caixa as aplicações de CAPEX em projetos de expansão das unidades
R$ 10,0 milhões, dos quais aproximadamente 50% foram ampliação de imagem, R$ 11,1 milhões expansão do NTO, e R$ 7,7
milhões em TI.
Atividades de financiamento
O caixa aplicado nas atividades de financiamento passou de um consumo de R$ 39,9 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2015 para um caixa gerado de R$ 8,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2016.
Esse aumento de R$ 47,8 milhões foi causado, principalmente, pelas maiores captações de empréstimos e financiamentos
em 2016 que totalizaram R$ 44,8 milhões, líquidos. Adicionalmente, os dividendos efetivamente pagos consumiram R$ 4,0
milhões de caixa a menos, tendo sido pagos R$ 17,1 milhões em 2016 ante R$ 21,1 milhões em 2015.
10.2. Os diretores devem comentar sobre:
(a)

Resultados das operações do emissor

(i) Descrição dos componentes importantes comparado com os da receita de prestação de serviços
No ano de 2016, realizamos 19,8 milhões de exames no segmento de Unidades de Atendimento (PSC) (aumento de 4,8%
em relação a 2015, ano no qual realizamos 18,9 milhões de exames) e 55,2 milhões de exames no segmento de Laboratório
de Referência (lab-to-lab), com crescimento de 32,4% comparado com o mesmo período de 2015 (41,7 milhões de exames).
Em 2017, realizamos 21,9 milhões de exames no segmento de Unidades de Atendimento (PSC) (aumento de 10,7% em
relação a 2016), e 64,6 milhões de exames no segmento de Laboratório de Referência (lab-to-lab), com aumento de 17,1%
comparado com o mesmo período de 2016.
Nossa receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de
devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações concedidos ao comprador e outras deduções similares.
As receitas de prestação de serviços médicos, laboratoriais, de análises clínicas e serviços auxiliares de complementação
diagnóstica e terapêutica são reconhecidas mensalmente mediante a efetividade da prestação dos serviços e quando
benefícios econômicos decorrentes dessas prestações de serviços são transferidos aos beneficiários - clientes das Unidades
de Atendimento (PSC) e clientes do Laboratório de Referência (lab-to-lab), independentemente da emissão do documento
fiscal de faturamento (nota fiscal de serviços).
Adicionalmente, os serviços prestados e valorizados pela Companhia, mas ainda não faturados (nota fiscal ainda não emitida
ao final do período contábil mensal) são registrados na rubrica “Receita líquida de prestação de serviços”.
Adicionalmente a Companhia está sujeita a riscos atinentes aos seus negócios do setor de saúde, os quais podemos citar:
(i)

No segmento Unidades de Atendimento parcela significativa da nossa receita de prestação de serviços decorre da
receita gerada por nossos contratos com operadoras de planos de saúde, hospitais e empresas o que pode trazer
um risco de dependência financeira com essas operadoras;

(ii)

Atrasos ou recusas, glosas de nossas fontes pagadoras para realizar os pagamentos que nos são devidos;

(iii)

Nossos sistemas integrados de tecnologia da informação, em caso de falhas, podem interromper as nossas
operações de faturamento a clientes pessoas físicas e jurídicas e processamento de exames, ocasionando atrasos
na entrega de exames e geração de caixa;
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(iv)

Poderemos não ser capazes de realizar aquisições futuras a preços justos e/ou, essas aquisições podem não trazer
os resultados esperados nos nossos negócios; e

(v)

A procura por exames depende da reputação das marcas regionais da Companhia com os médicos solicitantes e
com o público demandante em geral.

É política da Companhia e de suas controladas contratar cobertura de seguros para cobrir eventuais sinistros, considerando
a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de seguros. Em 31
de dezembro de 2017, a Companhia possuía apólices de seguro com indenização máxima prevista de R$ 495.000.000,00,
em que estão cobertos, entre outros, incêndios, alagamentos, acidentes de trabalho, danos elétricos, tumultos, quebra de
vidros, equipamentos eletrônicos, roubos, queda de raios, explosões, vendaval, impacto de veículos e responsabilidade civil
de administradores e diretores (D&O). Todavia o valor segurado pode não ser suficiente para cobrir nossos ativos em caso
de sinistros e a Companhia continuar operando.
Estamos sujeitos a riscos de greves de pessoas e instituições públicas que são responsáveis por desembaraço aduaneiro em
razão de importação de materiais diretos e insumos para processamento de exames, vacinas e equipamentos do nosso ativo
imobilizado.
O setor de saúde complementar, voltado para prestação de serviços em medicina diagnóstica e análises clínicas no Brasil é
bastante regulamentado pelo Estado, é altamente competitivo e caminha para uma consolidação de empresas atuantes no
setor. Tais fatos podem impactar em nossos negócios.
(b)
Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e
introdução de novos produtos e serviços
A Diretoria da Companhia entende que a situação patrimonial e financeira da Companhia, está sujeita a incertezas
relacionadas às condições macroeconômicas e políticas brasileiras, e também às condições adversas de mercado, como por
exemplo:









Instabilidade social e política;
Aumento ou diminuição do PIB (Produto Interno Bruto) nacional;
Apreciação ou depreciação do Real frente a outras moedas como Dólar ou Euro;
Alterações nas políticas fiscais, repercutindo numa maior ou menor carga tributária sobre nossas operações;
Excesso ou falta de ofertas no mercado de dívida nacional;
Taxas de juros e inflação;
Racionamento de energia; e
Outros acontecimentos políticos sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil.

As alterações nestas variáveis podem afetar os resultados da Companhia positiva ou negativamente. O preço dos materiais
e serviços da Companhia é negociado periodicamente com as diversas fontes pagadoras, utilizando como base os índices de
inflação oficiais do país, dentre outras premissas.
(c)
Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no
resultado operacional e no resultado financeiro do emissor
Nos últimos 12 meses findos em 31 de dezembro de 2017, o IPCA apurado foi de 2,95%, conforme divulgado pelo IBGE;
abaixo da meta de inflação estabelecida para o ano de 2017, qual seja 4,5%. No período de 12 meses findos em 31 de
dezembro de 2016, o IPCA apurado foi de 6,29%, conforme divulgado pelo IBGE; ou seja, acima da meta de inflação
estabelecida para o ano de 2016, qual seja 4,5%.
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Os custos e despesas da Companhia são impactados principalmente pelos reajustes solicitados pelos fornecedores de
materiais e serviços. Em um cenário de aumento de inflação no Brasil, é possível que a Companhia não consiga repassar os
reajustes de preços dos serviços de forma a compensar completamente da majoração sobre os custos e despesas.
A taxa de câmbio não afeta diretamente a receita da companhia, mas afeta uma parcela do endividamento líquido indexadas
ao dólar, o preço de alguns insumos para realização de exames também atrelados ao dólar e a capacidade de investimento
em novas máquinas, peças e equipamentos, uma vez que partes desses equipamentos e peças são importados ou possuem
preços atrelados ao dólar.
As desvalorizações do Real com relação ao Dólar podem criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil e acarretar
aumentos das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia brasileira como um todo, bem como afetar
adversamente as operações da companhia.
10.3 - Eventos com efeitos relevantes comparados com os ocorridos e esperados, nas demonstrações financeiras
(a)

Introdução ou alienação de segmento operacional

A Companhia somente atuou nos segmentos operacionais Unidades de Atendimento (PSC) e Laboratório de Referência nos
exercícios de 2017, 2016 e 2015.
(b)

Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Visando suportar o crescimento de suas operações e dar capilaridade aos negócios da Companhia nos exercícios de 2017,
2016 e 2015, celebramos contratos de compra e venda de ações / cotas, tendo por objeto a aquisição do capital social de
empresas de nosso ramo de atuação, conforme percentuais descritos no quadro abaixo:

Nome da controlada

Principal atividade

Local de
Constituição
e operação

% de
participação

Data do
investimento

2017
Laboratório de Análises
Clínicas Humberto Abrão
Ltda.

Serviços de anatomia patológica e
citologia

Brasil

100%

13/11/2017

ECOAR – Medicina
Diagnóstica Ltda.

Serviços de diagnósticos por imagem
na área médica

Brasil

100%

31/10/2017

Diagpar Holding S.A.

Participações em empresas de
serviços de patologia cirúrgica e
citologia

Brasil

28,6%

23/05/2017

2016
Centro de Medicina Nuclear
da Guanabara Ltda.

Serviços de medicina diagnóstica por
imagem

Brasil

100%

23/12/2016

Diagnósticos Serviços
Médicos Auxiliares

Serviços de medicina diagnóstica por
imagem

Brasil

100%

23/12/2016

Laboratório Padrão S.A.

Serviços de patologia clínica e
anatômica

Brasil

5%

29/12/2016
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Local de
Constituição
e operação
Brasil

% de
participação
39%

Data do
investimento
29/12/2016

Nome da controlada
Laboratório Pró Abordagem
Genômica Diagnóstica S.A.

Principal atividade
Laboratórios clínicos

IHP Digimagem Medicina
Diagnóstica Ltda.

Exames diagnósticos por imagem na
área médica

Brasil

30%

29/12/2016

Serviços de patologia clínica e
Anatômica

Brasil

15%

08/12/2015

2015
Laboratório Padrão S.A.

Durante o segunto trimestre de 2017, a Companhia constituiu a empresa Pra Você – Centro de Especialidades Médicas S.A.

Adicionalmente, os saldos de investimentos em controladas são os seguintes:
31/12/2017

31/12/2016
(ajustado)

Diagnóstico por Imagem Sete Lagoas Ltda.

2.952

2.638

-

5.915

76.323

70.674

HP Import. Com. Loc. Prod. Máq. Equip. Diagn. S.A.

-

1.025

Diagpar Holding S.A.

-

41.793

IHP Comércio de Produtos para Saúde S.A

-

45

IHP Digimagem Medicina Diagnóstica S.A.

-

10.770

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara Ltda.

-

96.880

Diagnósticos serviços Médicos Auxiliares

-

21.679

Laboratório de Análises Clínicas Humberto Abrão Ltda.

37.642

-

Ecoar – Medicina Diagnósitca Ltda.

26.472

-

143.389

251.419

Laboratórios Pro Abordagem Genômica Diagnóstica S.A.
Laboratório Padrão S.A.
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Operações societárias ocorridas em 2017
Na data de aquisição da controlada Diagpar Holding S.A., a Companhia outorgou aos proprietários das participações não
controladoras opções para que estes, a seu exclusivo critério, vendam a totalidade das ações detidas por eles na controlada
“Diagpar Holding”. Na mesma data, os proprietários das participações não controladoras outorgaram à Companhia opções
para que a mesma, a seu exclusivo critério, compre o restante das ações detidas pelos não controladores na empresa antes
mencionada.
As opções foram inicialmente precificadas com base no valor justo das ações, com base nas condições contratadas. Com a
oferta pública de ações da Companhia, as obrigações por compra de investimentos passaram a ser mensuradas pela relação
de troca de ações, conforme critérios definidos nos contratos. Essas obrigações foram liquidadas em 23 de maio de 2017,
pelo valor de R$ 21,6 milhões.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de outubro de 2017, foi aprovada a incorporação das empresas IHP
Digimagem Medicina Diagnóstica S.A, Laboratórios Pro Abordagem Genômica Diagnóstica S.A, HP Importação, Comércio e
Locação de Produtos, Máquinas e Equipamentos Diagnósticos S.A, Centro de Medicina Nuclear da Guanabara Ltda e
Diagnósticos Serviços Médicos Auxiliares Ltda. Em nova Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de dezembro de
2017, foi aprovada a incorporação das empresas Diagpar Holding S.A e IHP Comércio de Produtos para Saúde S.A..
Todas as empresas incorporadas eram subsidiárias integrais da Companhia, nos termos do Protocolo e Justificação de
Incorporação com versão da totalidade dos ativos, dos passivos e do patrimônio para a Companhia. Tais incorporações se
justificam pelo fato de atender às diretrizes estratégicas da Sociedade com a consolidação das suas atividades e patrimônios,
bem como simplificação da estrutura organizacional e societária, propiciando, assim, uma redução dos seus custos
administrativos e operacionais, além de integração dos negócios e na geração de sinergias daí decorrentes.
Em 13 de novembro de 2017, o Conselho de Administração do Instituto Hermes Pardini aprovou a aquisição da totalidade
da participação societária na empresa Ecoar Medicina Diagnóstica Ltda, com sede na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerias.
A aquisição permitirá a Companhia reforçar seu corpo clínico especializado e irá auxiliá-la na consolidação de sua posição
em exames de alta complexidade na área de imagem, além de abrir espaço para expandir seu foco na especialização de
outras áreas como, por exemplo, cardiologia, oncologia e urologia. O preço de aquisição da Ecoar foi de cerca de R$ 26,4
milhões, sendo que, deste valor, R$ 21,4 milhões foram pagos até o fechamento, R$ 3,5 milhões vincendos e liquidados em
02 de fevereiro de 2018 e R$ 1,5 milhões ficaram retidos para garantia de cumprimento de obrigações dos vendedores.
Em 13 de novembro de 2017, o Conselho de Administração do Instituto Hermes Pardini aprovou a aquisição da totalidade
da participação societária na empresa Laboratório de Análises Clínicas Humberto Abrão Ltda, com sede na cidade de Belo
Horizonte, Minas Gerias. O contrato de compra e venda de quotas referente a esta aquisição foi assinado pelas partes no
dia 13 de novembro de 2017. A aquisição permitirá a Companhia expandir sua atuação em Belo Horizonte, sobretudo no
que diz respeito ao atendimento a um público complementar de clientes do segmento premium, permitindo também a
expansão do portfolio de exames especializados, incluindo testes relacionados a oncogenética, medicina personalizada e
nutrigenômica. O preço de aquisição do Laboratório Humberto Abrão foi de cerca de R$ 37,7 milhões, sendo que, deste
valor, R$ 34,5 milhões foram pagos na data de fechamento, R$ 1,5 milhões ficaram retidos para garantia de cumprimento
de obrigações dos vendedores, R$ 1,0 milhão à prazo dividido em 12 parcelas mensais consecutivas e R$ 0,8 milhão retido
a título de ajuste de preço.
(c) Eventos ou operações não usuais.
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não realizou operações não usuais.
10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do auditor
(a)

Mudanças significativas nas práticas contábeis
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Não houve alterações significativas nas práticas contábeis da Companhia
(b)

Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não houve alterações significativas nas práticas contábeis da Companhia.
(c)

Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, os relatórios da PricewaterhouseCoopers
Auditores foram emitidos sem quaisquer ênfases e/ou ressalvas em 22 de março de 2018, 27 de março de 2017, 5 de
fevereiro de 2017, respectivamente.
A Diretoria da Companhia concorda com a opinião expressa nos relatórios dos auditores independentes relativas às
demonstrações financeiras referentes aos últimos três exercícios sociais.
10.5 - Políticas contábeis críticas
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), as quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações e normas
e procedimentos contábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), que estão em conformidade com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB).
Nas demonstrações financeiras consolidadas, as aquisições de negócios são contabilizadas pelo método de aquisição. A
contrapartida transferida em uma combinação de negócios é mensurada pelo valor justo, que é calculado pela soma dos
valores justos dos ativos transferidos pela Companhia, dos passivos incorridos na data de aquisição e devidos aos então
acionistas controladores da adquirida e das participações emitidas em troca do controle da adquirida.
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia e suas controladas. O
controle é obtido quando a Companhia tem o poder de controlar as políticas financeiras e operacionais de uma investida
para auferir benefícios de suas atividades e está exposta ou tem direitos a retornos variáveis decorrentes de seus
investimentos com as investidas.
Como prática usual e normal na elaboração de nossas demonstrações financeiras a Administração faz uso de determinadas
estimativas e julgamentos para definição de valores a serem registrados contabilmente. Os critérios observados para
elaboração das estimativas contábeis são revisados pelo menos uma vez por ano. As principais contas e ou grupo de contas
sujeitas a estimativas e julgamentos são:
(i)
Provisão para riscos fiscais, trabalhistas e previdenciários: a Administração avalia as contingências passivas
existentes cujo prognóstico de perda seja provável para a Companhia e estima valores para desembolso e liquidação de
causas. Esta avaliação é feita pela Administração anualmente em conjunto com seus assessores jurídicos internos e externos
e revisada a cada balanço trimestral.
(ii)
Provisões para perdas sobre contas a receber: (a) Créditos de liquidação duvidosa: a é constituída para os títulos
vencidos acima de 120 dias e a Administração entende que esse critério é razoável para cobrir os riscos de inadimplência
de clientes. (b) Glosas: como parte da nossa operação a receita de prestação de serviços fica sujeita a análises dos nossos
clientes, principalmente planos de saúde conveniados, podendo haver discordância de alguns itens faturados. A
Administração efetua essas análises e as provisões sobre glosas são estimadas quando se entende não haver perspectivas
de recuperação dos valores a receber na data das demonstrações financeiras. A receita somente é reconhecida quando da
efetivação dos serviços prestados e não recair dúvidas sobre a sua realização e conversão em caixa.
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(iii)
Redução ao valor recuperável dos ativos (impairment) e definição de vida útil dos ativos imobilizados: a Companhia
revisa anualmente a vida útil e o valor residual estimado dos bens relevantes do ativo imobilizado e intangível com vida útil
definida, sendo que as taxas de depreciação e amortização atualmente utilizadas são julgadas representativas das vidas
úteis dos mesmos.
(iv)
Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos: são estimados e reconhecidos até o limite dos lucros
tributáveis futuros. A realização desse ativo dependerá do grau de êxito nos planos de lucratividade futura da Companhia.
(v)
Instrumentos financeiros e derivativos (SWAP): as notas explicativas das nossas demonstrações financeiras 31 de
dezembro de 2017, 2016 e 2015 oferecem informações detalhadas sobre as principais premissas utilizadas na determinação
do valor justo dos instrumentos financeiros, bem como a análise de sensibilidade dessas premissas. A Administração
acredita que as técnicas de avaliação selecionadas e as premissas utilizadas são adequadas para a determinação do valor
justo dos instrumentos financeiros
10.6 - Itens relevantes comparados com os não evidenciados nas demonstrações financeiras
A Companhia entende que não existem itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras apresentadas.
(a)
Ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial
(off-balance sheet items)
Contratos de locação: a Companhia possui contratos de locação de imóveis relacionados às suas unidades de atendimentos,
postos de coletas e unidades administrativas. Em grande parte, esses contratos são mantidos com a parte relacionada
Empreendimentos Imobiliários Vista Alegre.
Os contratos de locação têm, em geral, prazo indeterminado e os valores pagos a título de aluguel sofrem correção anual
com base no IGP-M.
Os montantes estimados a serem pagos a título de aluguel para os próximos 5 anos, com relação às locações contratadas
até 31 de dezembro de 2017, são como segue:

Cronograma de
pagamento
2018

29.634

2019

30.963

2020

32.319

2021

33.607

2022

34.969
161.492
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Contratos de manutenção de máquinas: no curso normal das operações, a empresa tem por prática manter contratos de
aluguéis e manutenção de equipamentos de alta tecnologia para uso na prestação de serviços. Alguns contratos são por
prazo indeterminado, não sendo, por isso, possível estabelecer o montante total de desembolsos futuros.
Os montantes estimados a serem pagos para os próximos 5 anos dos contratos manutenção de máquinas contratados até
31 de dezembro de 2017 são como segue:

Cronograma de
pagamento
2018
2019
2020
2021
2022

37.352
38.984
40.656
42.349
44.148
203.489

Contratos de locação de veículos: a Sociedade possui contratos de locação de veículos para toda sua frota. Os contratos são
assinados para períodos não superiores a 24 meses de modo a permitir a renegociação dos valores cobrados pelas locadoras.
Atualmente, a Sociedade possui contratos assinados com dois grandes fornecedores.
Os contratos de locação de veículos são cobrados com base em uma tabela fixa mais custos variáveis decorrentes de excesso
de quilometragem. A correção dos valores acontece no momento da renegociação do contrato.
Os montantes de locação de veículos contratados até 31 de dezembro de 2017 são como segue:
Cronograma de
pagamento
2018
2019
2020
2021
2022

(b)

4.474
4.670
4.871
5.069
5.279
24.363

Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não aplicável, tendo em vista que não há itens que não tenham sido evidenciados nas demonstrações financeiras da
Companhia.
10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
(a)

Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas
financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

Não aplicável.
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(b)

Natureza e o propósito da operação

Não aplicável, tendo em vista que não há itens que alteram ou poderão alterar as receitas, despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da Companhia que não tenham sido
evidenciados nas demonstrações financeiras.
(c)

Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da
operação

Não aplicável, tendo em vista que não há itens que alteram ou poderão alterar as receitas, despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da Companhia que não tenham sido
evidenciados nas demonstrações financeiras.
10.8 - Plano de negócios
(a) Investimentos
(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos
A Companhia, desde sua fundação em 1977, vem investindo significativamente em crescimento orgânico e mais
recentemente (a partir de 2012) por meio de aquisições. Os principais investimentos são direcionados ao ativo imobilizado
para consecução dos nossos objetivos sociais de prestação de serviços de análises clinicas e diagnósticos por imagens e
também para dar suporte ao nosso crescimento orgânico e por aquisições.
Máquinas e equipamentos para análises clínicas, diagnósticos por imagem e de outras especialidades e Benfeitorias e
Instalações em Imóveis de terceiros, locais onde funcionam nossas lojas de atendimento foram os investimentos mais
relevante com os que fizemos nos últimos anos representando cerca de 78% do nosso ativo imobilizado.
Para 2018, a Companhia estima investir em CAPEX os montantes abaixo:

CAPEX

R$ milhões

Projetos de manutenção

31,8

Projetos de expansão

22,2

Projetos de TI
Projeto Enterprise
TOTAL DE CAPEX

9,9
18,0
81,9

(ii) fontes de financiamento dos investimentos
Os investimentos da companhia serão financiados por meio da geração de caixa da própria Companhia, com empréstimos,
financiamentos e emissão de valores mobiliários.
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A Companhia ainda poderá avaliar alternativas complementares de fontes de financiamento por meio da contratação de
empréstimos bancários, financiamentos e do acesso aos mercados de capitais.
(iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
A Companhia não está realizando nenhum desinvestimento e não planeja que sejam realizados qualquer tipo de
desinvestimentos.
(b)

Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam
influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor

Não aplicável, uma vez que não há aquisições realizadas que não tenham sido divulgadas pela Companhia.
(c)

Novos produtos e serviços

(i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas
Não aplicável, uma vez que atualmente não há pesquisas em andamento realizadas pela Companhia que já tenham sido
divulgadas.
(ii) montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, foram gastos R$ 2,3 milhões na pesquisa e no desenvolvimento
de novos produtos ou serviços.
(iii) projetos em desenvolvimento já divulgados
Não aplicável, uma vez que atualmente não há projetos realizadas pela Companhia que já tenham sido divulgadas.
(iv) montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, foram gastos R$ 2,3 milhões na pesquisa e no desenvolvimento
de novos produtos ou serviços.
10.9
Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não
tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção
Os diretores acreditam que todas as informações relevantes que possam influenciar de maneira relevante no desempenho
operacional da Companhia já foram descritos nos itens 10.1 a 10.8 acima.
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ANEXO III
DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO
PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - ANEXO 9-1-II À INSTRUÇÃO 481
1. Lucro líquido do exercício
O lucro líquido da Companhia no exercício social de 2017 totalizou R$129.535.175,09 (cento e vinte e nove milhões,
quinhentos e trinta e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e nove centavos), representando um aumento de 26%
comparado com o lucro líquido apurado no exercício social de 2016, que totalizou R$102.808.519,81 (cento e dois milhões,
oitocentos e oito mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e um centavos). Tal aumento foi ocasionado, principalmente,
pelo crescimento na receita bruta de ambos os segmentos de atuação (Unidades de Atendimento – PSC e Apoio Laboratorial
– Lab-to-Lab), assim como pela manutenção das margens de lucro. Maiores detalhes sobre o desempenho da Companhia
podem ser encontrados no Anexo II à presente Proposta da Administração.
2. Montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já
declarados.
O Conselho de Administração da Companhia declarou, em reunião realizada em 14 de dezembro de 2017, juros sobre capital
próprio à conta do lucro acumulado do exercício de 2017, conforme descrito no quadro abaixo:

Juros sobre capital próprio (“JCP”)
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre o JCP
JCP líquido de IRRF
JCP líquido de IRRF, por ação.

R$
30.020.420,96
3.496.380,14
26.524.040,82
0,202596861

A proposta da Administração é que o valor líquido do JCP seja imputado aos dividendos mínimos obrigatórios, e que sejam
distribuídos aos acionistas, a títulos de dividendos, o valor complementar de R$4.240.563,27 (quatro milhões, duzentos e
quarenta mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos), equivalentes a R$ 0,03242359189 por ação
ordinária de emissão da Companhia. Desse modo, o valor total distribuído aos acionistas, considerando o valor líquido do
JCP, e os dividendos a serem declarados, em conformidade com a proposta da administração é de R$30.764.604,09 (trinta
milhões, setecentos e sessenta e quatro mil reais e nove centavos).
3. Percentual do lucro líquido do exercício distribuído
Considerando a distribuição descrita acima, conforme proposta pela Administração, o montante total distribuído a título de
dividendos, acrescidos do valor líquido pago a título de JCP, relativos ao resultado do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017 corresponde a 25% do lucro líquido da Companhia no referido exercício.
4. Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro de exercícios anteriores.
A Companhia realizou, a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia com base em lucro de exercícios anteriores,
durante o exercício de 2017, no montante total de R$134.066.518,80 (cento e trinta e quatro milhões, sessenta e seis mil,
quinhentos e dezoito reais e oitenta centavos).
5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados
a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada, por ação de cada espécie e classe.
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Em 22 de março de 2018, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a proposta de distribuição de dividendos
no valor de R$4.240.563,27 (quatro milhões, duzentos e quarenta mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte e sete
centavos), correspondentes a R$ 0,03242359189 por ação de emissão da Companhia, relativos ao exercício de 2017.
b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio
A administração propõe que os acionistas aprovem que o pagamento dos dividendos seja realizado até o dia 30 de maio
de 2018, em moeda corrente nacional.
c.

Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital próprio

Não haverá atualização monetária ou juros sobre os dividendos.
d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio considerada para identificação
dos acionistas que terão direito ao seu recebimento
Farão jus ao recebimento de dividendos os acionistas detentores de ações da Companhia na data base de 30 de abril
de 2018.
6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros apurados em balanços
semestrais ou em períodos menores:
a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já declarados
Conforme disposto no item 2 supra, foram declarados, juros sobre capital próprio à conta do lucro acumulado do
exercício de 2017, apurados conforme informações trimestrais de 30 de setembro de 2017.
b. Informar a data dos respectivos pagamentos
Os juros sobre capital próprio mencionados no item “a” acima foram pagos aos acionistas da Companhia em 28 de
dezembro de 2017.
7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada espécie e classe:
a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores:

Lucro Líquido (R$) /ação ordinária¹

2017
R$ 0,997054979

20164
R$ 22,95

2015
R$ 22,95

¹ A Companhia efetua o cálculo do lucro por ação, utilizando o número médio ponderado de ações ordinárias totais em circulação durante o período correspondente ao resultado, conforme
pronunciamento técnico CPC 41 (IAS 33). O cálculo do lucro por ação não considera as ações mantidas em tesouraria pela Companhia.

b. Dividendo e juro sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios anteriores:

4

O Lucro por Ação foi calculado utilizando-se a quantidade de ações existente em 31 de dezembro de 2016, ou seja, antes
do desdobramento de ações da Companhia aprovado em 18 de janeiro de 2017, à razão de 1:33,33333333, pelo qual o
capital social da Companhia passou a ser dividido emr 121.122.166 (cento e vinte e um milhões, cento e vinte duas mil,
cento e sessenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Caso o cálculo tivesse sido feito utilizando-se a
quantidade de ações após o desdobramento, o lucro por ação seria equivalente a R$ 0,84880021 por ação.
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Dividendo (R$) /ação ordinária

2017
R$ 0,263712809

20165
R$ 0,74567982

2015
R$ 5,73

8. Destinação de lucros à reserva legal
a. Identificar o montante destinado à reserva legal
Em 22 de março de 2018, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a proposta de destinação de
R$6.476.758,75 (seis milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco
centavos ) ou 5% do lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, para constituição de reserva
legal.
b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal
Cálculo da reserva legal referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017:

Lucro líquido do exercício
Reserva legal (5%)
Lucro líquido do exercício ajustado

2017
(em R$)
R$129.535.175,09
R$ 6.476.758,75
R$ 123.058.416,34

A reserva legal é constituída conforme determina a legislação societária, com a destinação de 5% do lucro líquido do
exercício, limitada a: (i) 20% do capital social realizado, ou (ii) quando o saldo dessa reserva somado ao montante das
reservas de capital atingir 30% do capital social realizado, nos termos do artigo 193, caput e inciso 1º, da Lei das
Sociedades Anônimas.
9. Caso a Companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos
Não aplicável. A Companhia possui somente ações ordinárias.
10. Em relação ao dividendo obrigatório:
a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto
De acordo com o Estatuto Social da Companhia e com a Lei das Sociedades por Ações, aos acionistas é assegurado o
direito ao recebimento de um dividendo mínimo obrigatório não inferior a 25% do lucro líquido do exercício, diminuídos
ou acrescidos os seguintes valores: (i) importância destinada à constituição da reserva legal; (ii) importância destinada
à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores; e (iii)
importância decorrente da reversão da reserva de lucros a realizar formada em exercícios anteriores.
b. Informar se ele está sendo pago integralmente
A Administração propõe a ratificação e imputação ao dividendo obrigatório dos montantes distribuídos a título de juros
sobre o capital próprio sobre o lucro acumulado do exercício, declarados na reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizadas em 14 de dezembro de 2017, no valor total bruto de R$30.020.493,43 (trinta milhões, vinte mil,
quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), observado que o referido valor acima, líquido de
5

Considera (i) desdobramento das ações da Companhia aprovado em 18 de janeiro de 2017, à razão de 1:33,33333333, pelo
qual o capital social da Companhia passou a ser dividido em 121.122.166 (cento e vinte e um milhões, cento e vinte duas
mil, cento e sessenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e (ii) as 9.856.428 novas ações emitidas na
ocasião da oferta pública primária de ações.
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imposto de renda retido na fonte, correspondente a R$26.524.040,82 (vinte e seis milhões, quinhentos e vinte e quatro
mil, quareta reais e oitenta e dois centavos).
A proposta da administração é que o valor líquido do JCP seja imputado aos dividendos mínimos obrigatórios, e que
sejam distribuídos aos acionistas, a títulos de dividendos, o valor complementar de R$4.240.563,27 (quatro milhões,
duzentos e quarenta mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos), pagando-se integralmente os
dividendos mínimos obrigatórios.
c.

Informar o montante eventualmente retido

Não houve retenção do dividendo mínimo obrigatório.
11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da Companhia:
Não aplicável. Não foi proposta retenção do dividendo mínimo obrigatório.
12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências:
Não aplicável. Não foi proposta destinação para reserva de contingências.
13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar:
Não aplicável. Não foi proposta destinação de resultado para a reserva de lucros a realizar.
14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias:
a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva
Não aplicável. Não foi proposta destinação de resultado para a Reserva de Expansão da Companhia.
b. Identificar o montante destinado à reserva
Não aplicável. Não foi proposta destinação de resultado para a Reserva de Expansão da Companhia.
c.

Descrever como o montante foi calculado

Não aplicável. Não foi proposta destinação de resultado para a Reserva de Expansão da Companhia.
15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital
a. Identificar o montante da retenção
R$89.849.958,37 (oitenta e nove milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e oito reais e
trinta e sete centavos).
b. Fornecer cópia do orçamento de capital
O Orçamento de capital constitui o Anexo III – A, desta Proposta da Administração.
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16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais
a. Informar o montante destinado à reserva
Não aplicável. Não há proposta de destinação de resultado para reserva de incentivos fiscais.
b. Explicar a natureza da destinação
Não aplicável. Não há proposta de destinação de resultado para reserva de incentivos fiscais.
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ANEXO III – A
ORÇAMENTO DE CAPITAL
O prazo de duração do Orçamento de Capital, caso seja aprovado, será até o
encerramento do exercício de 2018.
INVESTIMENTOS POR NATUREZA

CAPEX

R$ mil

PROJETOS DE MANUTENÇÃO

31.836

PROJETOS DE EXPANSÃO

22.235

PROJETOS DE TI
PROJETO ENTERPRISE¹
TOTAL DE CAPEX

9.877
18.027
81.975

AQUISIÇÃO DE AÇÕES DA COMPANHIA

1.972

OUTROS INVESTIMENTOS²

5.903

TOTAL

89.850

(¹) Os outros investimentos referem-se a (i) complemento de projetos extra-budget; (ii) fortalecimento de
capital de giro e (iii) outros.
(²) O Projeto Enterprise trata-se de um plano de investimentos da Companhia, visando (i) atualizar as
plataformas tecnológicas utilizadas nas plantas produtivas da Companhia, (ii) implementar mudanças no
modelo de produção, algumas ainda inéditas no Brasil no segmento de medicina diagnóstica, e (iii) renegociar
as condições comerciais até então vigentes nos contratos de fornecimento de materiais, manutenção e
aluguel de equipamentos.
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ANEXO IV
PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
A Administração propõe que seja aprovada a proposta de remuneração global anual da Administração para
o exercício social de 2018, no valor de até R$13.518.044,26 (treze milhões, quinhentos e dezoito mil e
quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos).
a)

Período a que se refere a presente proposta de remuneração:
A proposta da Administração se refere ao período compreendido entre 1º de janeiro a 31 de dezembro
de 2018, qual seja, o exercício social corrente.

b)

Comentários sobre (i) os valores aprovados para o exercício social encerrado em 2017 e (ii) os valores
referentes à remuneração dos Administradores efetivamente realizados, incluindo eventuais
diferenças entre as informações descritas nos itens (i) e (ii):
O valor da remuneração global dos administradores aprovado pela Companhia para o exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017 foi de até R$30.894.198,57 (trinta milhões, oitocentos e
noventa e quatro mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos)
O valor efetivamente realizado referente à remuneração dos administradores para o exercício social
de 2017 foi de R$26.559.136,45 (vinte e seis milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, cento e trinta
e seis reais e quarenta e cinco centavos). A diferença identificada, no valor de R$4.335.062,12 (quatro
milhões, trezentos e trinta e cinco mil, sessenta e dois reais e doze centavos) quando comparada ao
valor da remuneração global dos administradores para o exercício de 2017 e o valor efetivamente
realizado para o referido exercício, corresponde à R$4.335.062,12 (quatro milhões, trezentos e trinta
e cinco mil reais e doza centavos).

c)

Comentários sobre eventuais diferenças entre os valores da proposta atual e da proposta anterior e
os constantes do item 13 do Formulário de Referência da companhia, esclarecendo, por exemplo, se
são decorrentes da não correspondência entre o período coberto pelas propostas (letra “a”) e o
período coberto pelo Formulário de Referência (exercício social).
O valor da remuneração global dos administradores proposto pela Administração da Companhia para o
exercício social de 2017 foi de até R$ 30.894.198,57 (trinta milhões, oitocentos e noventa e quatro mil,
cento e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos), enquanto o valor da remuneração global dos
administradores proposto pela Administração da Companhia para o exercício social de 2018 é de até
R$13.518.044,26 (treza milhões, quinhentos e dezoito mil e quarenta e quatro reais e vinte e seis
centavos).
As principais alterações ocorreram em virtude da (i) diminuição da remuneração variável referente ao
dos diretores estatutários, tendo em vista que no exercício de 2017 foi previsto o pagamento de bônus
relativos à conclusão do processo de oferta pública inicial de ações da Companhia e seus respectivos
encargos sociais, totalizando R$ 15.422.587,16 (quinze milhões, quatrocentos e vinte e dois mil,
quinhentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), e (ii) exclusão da previsão do pagamento de
participação nos resultados à diretoria estatutária.
Para fins de maior detalhamento, segue abaixo quadro comparativo entre (i) os valores constantes do
Formulário de Referência como estimados para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 e (ii)
os valores constantes da Proposta de Administração apresentada em 2018:
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Conselho de Administração
Proposta de
Proposta de
Administração Administração
em 2017
em 2018
Nº total de
membros
Nº total de
membros
remunerados
Remuneração
fixa anual
Salário ou
pró-labore
Benefícios
diretos e
indiretos
Participações
em comitês
Outros

Remuneração Total em Valores Anuais
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal
Total
Proposta de
Proposta de
Proposta de Proposta de Proposta de Proposta de
Administração Administração Administração Administração Administração Administração
em 2017
em 2018
em 2017
em 2018
em 2017
em 2018

4,83

5,00

5,00

5,00

0,00

0,00

9,83

10,00

4,83

5,00

5,00

5,00

0,00

0,00

9,83

10,00

1.582.002,00

1.440.000,00

3.630.502,00

5.875.860,00

0,00

0,00 5.212.504,00 7.315.860,00]

27.662,44

0,00

315.224,64

502.434,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00 1.619.946,67 1.463.172,00

0,00
0,00
0,00
0,00
316.400,40
288.000,00
1.303.546,27
1.175.172,00
Encargos Sociais Encargos Sociais Encargos Sociais Encargos Sociais
Descrição de
de
de
de
de
outras
responsabilidade responsabilidade responsabilidade responsabilidade
remunerações
da Companhia – da Companhia – da Companhia – da Companhia –
fixas
INSS e FGTS
INSS
INSS e FGTS
INSS
Remuneração
variável
Bônus
0,00
0,00 11.348.031,17
2.030.481,88
Participação
de resultados
0,00
0,00
0,00
0,00
Participação
em reuniões
0,00
0,00
0,00
0,00
Comissões
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros
0,00
0,00
4.074.555,98
406.096,38
Encargos Sociais
Descrição de
de
outras
responsabilidade
remunerações
da Companhia –
variáveis
INSS e FGTS
Pós-emprego
0,00
0,00
0,00
0,00
Cessação do
cargo
0,00
0,00
0,00
0,00
Baseada em
ações
0,00
0,00
0,00
1.800.000,00
Observação
Total da
remuneração
1.926.064,84
1.728.000,00 28.968.133,73 11.790.044,26

-

342.887,08

-

502.434,00]

-

0,00

0,00 11.348.031,17 2.030.481,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 4.074.555,98

0,00
0,00
406.096,38

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

0,00

0,00 30.894.198,57 13.518.044,26

As alterações acima descritas decorreram principalmente dos motivos acima expostos, não estando
relacionadas à não correspondência entre o período coberto pelas propostas de administração e o
período coberto pelo Formulário de Referência, visto que ambos consideram o mesmo período para
fins de divulgação e estimativa do valor global da remuneração dos Administradores, qual seja, o
exercício social com início em 1º de janeiro e encerramento em 31 de dezembro.
Segue abaixo o Anexo IV (A) contemplando as informações relativas à remuneração dos
administradores da Companhia nos últimos exercícios sociais e à previsão acima mencionada para o
exercício social corrente, nos termos da Instrução CVM 480 e do inciso II do Artigo 12 da Instrução CVM
481.
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ANEXO IV (A)
ITEM 13 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA – REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não estatutária.
(a)
objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de remuneração foi
formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso o emissor
divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado.
A Companhia não possui uma política de remuneração aprovada formalmente pelos órgãos da Companhia.
No entanto, a Comapanhia adota uma política de remuneração aplicável à Diretoria estatutária da
Companhia, cujo objetivo é fornecer uma contraprestação aos executivos pelos serviços prestados e mantê‐
los motivados para alcançar os objetivos da Companhia.
Com esse fim, nossa política de remuneração busca incentivar, reter e atrair profissionais qualificados,
promovendo o desenvolvimento e o crescimento da Companhia de maneira alinhada com os seus objetivos
estratégicos.
Os membros do Conselho de Administração da Companhia recebem valores mensais fixos, dada a natureza
de suas atividades.
A Companhia possui Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, e o referido órgão não foi instalado
nos exercícios sociais de 2015, 2016 e 2017.
(b)

composição da remuneração

(i)

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Os membros do Conselho de Administração recebem apenas remuneração fixa composta de pró‐labore, não
fazendo jus a remuneração variável.
São concedidos aos membros do Conselho de Administração os seguintes benefícios: Assistência Médica,
Odontológica, Seguro de Vida, Previdência Privada. Para maiores informações sobre os benefícios oferecidos
pela Companhia, vide item 14.3 (b) do Formulário de Referência da Companhia.
A remuneração dos diretores estatutáriosda Companhia é composta pelo pagamento de remuneração fixa
mensal, que tem por objetivo remunerar o serviço prestado por cada profissional de acordo com suas
atribuições e responsabilidades; e de remuneração variável, que consiste no pagamento de bônus, podendo
variar de 0 até 5,04 vezes o valor do salário fixo mensal, pago mediante alcance de metas individuais e
corporativas. O programa de bônus tem por objetivo premiar o profissional pelo desempenho na gestão da
Companhia, bem como reter os profissionais que proporcionam tais resultados.
Anualmente, quando da recomendação dos montantes globais da remuneração dos administradores da
Companhia a serem submetidos à aprovação da Assembleia Geral, os membros do Conselho de
Administração envidam todos os esforços para que a remuneração variável paga no âmbito do programa de
bonigficação esteja sempre em observância das disposições legais aplicáveis.
Adicionalmente, a Companhia aprovou, em assembleia geral extraordinária realizada em 01 de dezembro de
2017, seu novo plano de remuneração em ações (“Plano”), administrado e gerenciado pelo Conselho de
Administração da Companhia, que aprovou em 03 de janeiro de 2018 o 1º programa de incentivo e retenção
baseado em ações (“1º Programa”). Em atendimento à orientação da CVM, nos termos da Instrução CVM
480 e do Ofício‐Circular/CVM/SEP/Nº002/2018, a Companhia prestará, neste item, as informações abaixo.
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O Plano tem como principais objetivos: (a) estimular a expansão e o êxito da Companhia; (b) alinhar os
interesses dos acionistas da Companhia aos dos colaboradores e executivos; e (c) compartilhar riscos e
ganhos de forma equitativa entre os acionistas, os colaboradores e executivos da Companhia; e (d) incentivar
e reter colaboradores executivos da Companhia.
O 1º Programa possui vigência até 14 março de 2027 e estabeleceu como beneficiários os diretores
estatutários da Companhia, os quais poderão receber até 2.422.443 (dois milhões quatrocentos e vinte e dois
mil quatrocentos e quarenta e três), desde que cumpridas as metas estabelecidas no 1º Programa.
Por fim, são concedidos aos Diretores os seguintes benefícios: Assistência Médica, Odontológica, Seguro de
Vida, Previdência Privada, Vale Alimentação, Veículo para desempenho das funções e auxílio Combustível.
Para maiores informações sobre os benefícios oferecidos pela Companhia, vide item 14.3 (b) do Formulário
de Referência da Companhia.
(ii)
total

em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na remuneração

A tabela abaixo apresenta a proporção de cada elemento na composição da remuneração total para os 3
últimos exercícios sociais:

Exercício social findo em 31 de dezembro de 2017
% em relação à remuneração total
Benefícios
Remuneração
Salário Base
direto e
Variável
indireto

Outros

Total

Conselho de Administração

82,09%

0,00%

1,49%

16,42%

100,00%

Diretoria

24,20%

50,05%

1,39%

24,36%

100,00%

0%

0,00%

0%

0%

0%

Outros

Total

Conselho Fiscal

Exercício social findo em 31 de dezembro de 2016
% em relação à remuneração total
Benefícios
Remuneração
Salário Base
direto e
Variável
indireto
Conselho de Administração

71,32%

0,00%

14,41%

14,26%

100,00%

Diretoria

47,52%

31,45%

3,94%

17,08%

100,00%

0%

0%

0%

0%

0%

Outros

Total

Conselho Fiscal

Exercício social findo em 31 de dezembro de 2015
% em relação à remuneração total
Benefícios
Remuneração
Salário Base
direto e
Variável
indireto
Conselho de Administração

72,96%

0,00%

12,45%

14,59%

100,00%

Diretoria

44,53%

29,37%

3,07%

23,03%

100,00%

0%

0%

0%

0%

0%

Conselho Fiscal

(iii)

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
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O valor da remuneração é calculado de acordo com pesquisas de práticas de mercado.
Os diretores estatutários, possuem modalidade de contrato como estatutários, não sendo celetistas, e têm
sua remuneração reajustada pelo conselho administrativo.
(iv)

razões que justificam a composição da remuneração

O objetivo da política adotada é remunerar os profissionais da Companhia de acordo com as práticas de
mercado, responsabilidades dos seus respectivos cargos, desempenho, metas alcançadas e nível de
competitividade.
(v) a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato
Não há conselheiros e/ou diretores estatutários que não sejam remunerados.
(c)
principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada
elemento da remuneração
O pró‐labore mensal não está baseado em desempenho pessoal do administrador, mas sim em práticas de
mercado. Apenas a remuneração variável referente ao bônus é baseada em desempenho. Por ocuparem
cargos diretivos, cuja responsabilidade e desempenho refletem substancialmente no resultado da
Companhia, o bônus desses administradores está atrelado, principalmente, às metas da Companhia,
conforme definidas nos indicadores de desempenho.
As metas corporativas são aprovadas anualmente pelo Conselho de Administração, sendo que para 2017
foram aprovadas as seguintes metas: Fator Corporativo, Fator Negócio Apoio, Fator Negócio Lojas, Fator
Negócio Controlada, Objetivos Individuais e Avaliação de Desempenho.
(d)

como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho

O pagamento do bônus à Diretoria é apurado anualmente dos resultados conforme metas estabelecidas,
observado que o pagamento do bônus é vinculado ao atingimento das metas anuais, apuradas no início do
ano subsequente, em relação ao exercício encerrado.
(e)
como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e
longo prazo
O pagamento de bônus oferecido pela Companhia é baseado em metas pessoais e corporativas,
estabelecendo incentivos de curto, médio e longo prazo aos membros da Diretoria. Desta forma, os interesses
dos diretores são atrelados aos da Companhia, pois seus esforços para que a Companhia atinja bons
resultados são devidamente recompensados, na proporção de tais resultados e considerando o cargo
ocupado por cada membro da Diretoria.
Adicionalmente, a Companhia aprovou o Plano e o 1º Programa. Para mais informações, ver item 13.4 abaixo.
Até 31 de dezembro de 2017, não haviam sido transferidas ações aos beneficiários no âmbito do Plano.
(f)
existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos
Nos anos anteriores, parte da remuneração recebida pelos diretores estatutários da Companhia, eram
suportadas por sociedades controladas da Companhia. No exercício de 2017, a remuneração dos diretores
estatutários foi integralmente suportada pela Companhia. Para o exercício social encerrado em 31 de
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dezembro 2016 e 2015, o valor total de remuneração dos diretores estatutários percebido por sociedades
controladas da Companhia, foi no montante de R$150.571,05, R$158.675,61 respectivamente.
Para mais informações, veja o item 13.4 deste Formulário de Referência.
(g)
existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Não aplicável.
(h) práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração
individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:
i. os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que forma
participam;
A companhia não possui órgãos e/ou comitês que participem do processo decisório sobre remuneração
individual dos administradores, que são definidas diretamente pelo Conselho de Administração da
Companhia.
ii. critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há a utilização
de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os critérios de comparação e a
abrangência desses estudos.
Periodicamente, o departamento de recursos humanos contrata uma consultoria especializada para analisar
as práticas de remuneração individualizada dos administradores da Companhia.
iii. com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da política de
remuneração do emissor
A avaliação é realizada anualmente, com base na no parecer apresentado por consultoria especializada, ou
com base em análise das condições de mercado, realizada diretamente pelo Conselho de Administração da
Companhia.
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/ 2018- Valores Anuais
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Nº total de membros

5

5

10,00

Nº de membros remunerados

5

5

10,00

Total

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

R$ 1.440.000,00

Benefícios direto e indireto

R$ 5.875.860,00

R$ 7.315.860,00

R$

R$

502.434,00

502.434,00

Participações em comitês
Outros

R$

Descrição de outras remunerações fixas

288.000,00

R$ 1.175.172,00

Encargos Sociais de
responsabilidade da
Companhia – INSS

Encargos Sociais de
responsabilidade
da Companhia –
INSS

R$ 1.463.172,00

Remuneração variável
Bônus

R$ 2.030.481,88

R$ 2.030.481,88

R$

R$

Participação de resultados
Participação em reuniões
Comissões
Outros

Descrição de outras remunerações variáveis

Encargos Sociais de
responsabilidade da
Companhia – INSS

406.096,38

406.096,38

Encargos Sociais de
responsabilidade
da Companhia –
INSS

Pós-emprego
Cessação do cargo
Baseada em ações, incluindo opções

Observação

Total da remuneração
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R$ 1.800.000,00
Os números de
membros (total e
remunerado)
correspondem à
estimativa
das
médias
anuais,
considerando
os
números
de
membros apurados
mensalmente,
conforme disposto
no
Ofício
Circular
CVM/SEP 002/18.

Os números de
membros (total e
remunerado)
correspondem à
estimativa
das
médias
anuais,
considerando
os
números
de
membros apurados
mensalmente,
conforme disposto
no
Ofício
Circular
CVM/SEP 002/18.

1.728.000,00

11.790.044,26

R$ 1.800.000,00

13.518.044,26

Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/12/ 2017- Valores Anuais
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Nº total de membros

4,92

5

9,92

Nº de membros remunerados

4,92

5

9,92

Total

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

R$ 1.519.076,00

R$ 5.979.448,01

R$ 7.498.524,01

Benefícios direto e indireto

R$

27.662,44

R$

R$

R$

303.815,20

R$ 1.671.195,28

Encargos Sociais de
responsabilidade da
Companhia – INSS

Encargos Sociais de
responsabilidade
da Companhia –
INSS e FGTS

343.996,66

371.659,10

Participações em comitês
Outros

Descrição de outras remunerações fixas

R$ 1.975.010,48

Remuneração variável
Bônus

R$ 12.365.772,22

R$ 12.365.772,22

R$ 4.348.170,63

R$ 4.348.170,63

Participação de resultados
Participação em reuniões
Comissões
Outros

Descrição de outras remunerações variáveis

Encargos Sociais de
responsabilidade da
Companhia – INSS

Encargos Sociais de
responsabilidade
da Companhia –
INSS e FGTS

Pós-emprego
Cessação do cargo
Baseada em ações, incluindo opções

Observação

Total da remuneração
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R$0,00
Os números de
membros (total e
remunerado)
correspondem à
estimativa
das
médias
anuais,
considerando
os
números
de
membros apurados
mensalmente,
conforme disposto
no
Ofício
Circular
CVM/SEP 002/18.

Os números de
membros (total e
remunerado)
correspondem à
estimativa
das
médias
anuais,
considerando
os
números
de
membros apurados
mensalmente,
conforme disposto
no
Ofício
Circular
CVM/SEP 002/18.

R$ 1.850.553,64

R$ 24.708.582,81

R$0,00

R$ 26.559.136,45

Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/12/ 2016- Valores Anuais
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho
Fiscal

Nº total de membros

3

5

8

Nº de membros remunerados

3

5

8

Total

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto

R$ 420.864,00

R$ 3.436.792,85

R$ 3.857.656,85

R$ 85.035,39

R$ 285.238,07

R$ 370.273,46

R$ 84.172,80

R$ 1.235.382,68

R$ 1.319.555,48

Encargos Sociais
de
responsabilidad
e da Companhia
– INSS

Encargos Sociais de
responsabilidade da
Companhia – INSS e
FGTS

Participações em comitês
Outros

Descrição de outras remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus
Participação de resultados

R$ 2.274.140,00

R$ 2.274.140,00

Encargos Sociais de
responsabilidade da
Companhia – INSS e
FGTS

Participação em reuniões

Comissões
Outros
Pós-emprego
Cessação do cargo
Baseada em ações, incluindo opções

Observação

Total da remuneração
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Os números de
membros (total
e remunerado)
correspondem à

Os
números
de
membros (total e
remunerado)
correspondem à

R$ 590.072,19

R$ 7.231.553,60

R$ 7.821.625,79

Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/12/ 2015 - Valores Anuais
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho
Fiscal

Nº total de membros

3

6,08

9,08

Nº de membros remunerados

3

6,08

9,08

Total

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto

R$ 420.864,00

R$ 3.939.419,73

R$ 4.360.283,73

R$ 71.829,94

R$ 271.839,56

R$ 343.669,50

R$ 84.172,80

R$ 1.421.839,01

R$ 1.506.011,81

Encargos Sociais
de
responsabilidad
e da Companhia
– INSS

Encargos Sociais de
responsabilidade da
Companhia – INSS e
FGTS

Participações em comitês
Outros

Descrição de outras remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus
Participação de resultados

R$ 1.705.761,26

R$ 1.705.761,26

R$ 892.283,30

R$ 892.283,30

R$ 615.653,59

R$ 615.653,59

Participação em reuniões
Comissões
Outros

Encargos Sociais de
responsabilidade da
Companhia
incidentes sobre o
Bônus– INSS e FGTS

Descrição de outras remunerações
fixas
Pós-emprego
Cessação do cargo
Baseada em ações, incluindo opções

Observação

Total da remuneração
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Os números de
membros (total
e remunerado)
correspondem à
estimativa das
médias anuais,
considerando os
números
de
membros
apurados
mensalmente,
conforme
disposto no
Ofício Circular
CVM/SEP
001/17.

Os
números
de
membros (total e
remunerado)
correspondem à
estimativa das médias
anuais, considerando
os
números
de
membros apurados
mensalmente,
conforme disposto no
Ofício
Circular
CVM/SEP 001/17.

R$ 576.866,74

R$ 8.846.796,44

R$ 9.423.663,18

13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

Previsto para o exercício corrente de 2018

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Número total de membros

5

5

0,00

10,00

Número de membros remunerados

5

5

0,00

10,00

Bônus
Valor mínimo previsto no plano de remuneração

NA

NA

NA

NA

Valor máximo previsto no plano de remuneração

NA

R$ 2.436.578,26

NA

R$ 2.436.578,26

Valor previsto no plano de remuneração – metas
atingidas

NA

R$ 1.740.413,04

NA

R$ 1.740.413,04

Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de remuneração

NA

NA

NA

NA

Valor máximo previsto no plano de remuneração

NA

NA

NA

NA

Valor previsto no plano de remuneração – metas
atingidas

NA

NA

NA

NA

31/12/ 2017

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Número total de membros

4,92

5

0,00

9,92

Número de membros remunerados

4,92

5

0,00

9,92

Bônus
Valor mínimo previsto no plano de remuneração

NA

NA

NA

NA

Valor máximo previsto no plano de remuneração

NA

R$ 16.713.942,85

NA

R$ 16.713.942,85

Valor previsto no plano de remuneração – metas
atingidas

NA

R$ 1.218.946,89

NA

R$ 1.218.946,89

Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de remuneração

NA

NA

NA

NA

Valor máximo previsto no plano de remuneração

NA

NA

NA

NA

Valor previsto no plano de remuneração – metas
atingidas

NA

NA

NA

NA
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31/12/ 2016

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Número total de membros

3

5

0

8

Número de membros remunerados

0

5

0

5

Total

Bônus
Valor mínimo previsto no plano de remuneração

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor máximo previsto no plano de remuneração

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor previsto no plano de remuneração – metas
atingidas

N/A

N/A

N/A

N/A

Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de remuneração

N/A

NA

N/A

N/A

Valor máximo previsto no plano de remuneração

N/A

R$ 4.469.442,00

N/A

R$ 4.469.442,00

Valor previsto no plano de remuneração – metas
atingidas

N/A

R$ 1.489.814,00

N/A

R$ 1.489.814,00

Valor efetivamente reconhecido no resultado

NA

R$ 2.274.140,00

NA

R$ 2.274.140,00

31/12/2015

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Número total de membros

3

6,08

0

10,08

Número de membros remunerados

0

6,08

0

6,08

Bônus
Valor mínimo previsto no plano de remuneração

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor máximo previsto no plano de remuneração

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor previsto no plano de remuneração – metas
atingidas

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor efetivamente reconhecido 1

N/A

R$ 1.705.761,26

N/A

R$ 1.705.761,26

Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de remuneração

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor máximo previsto no plano de remuneração

N/A

R$ 4.668.096,00

N/A

R$ 4.668.096,00

Valor previsto no plano de remuneração – metas
atingidas

N/A

Valor efetivamente reconhecido no resultado

N/A
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R$ 1.584.316,00

R$ 892.283,30

N/A

N/A

R$ 1.584.316,00

R$ 892.283,30

13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria estatutária
A Companhia aprovou, em assembleia geral extraordinária realizada em 01 de dezembro de 2017, a criação
do Plano.
a.

termos e condições gerais

O Plano será administrado e gerenciado pelo Conselho de Administração da Companhia, que concederá
ações da Companhia em bonificação a colaboradores ou executivos da Companhia, de acordo com termos
específicos fixados em programas, aprovados pelo Conselho de Administração.
O Conselho de Administração, na medida em que for permitido por lei e pelo Estatuto Social da Companhia,
terá amplos poderes para tomar todas as medidas necessárias e adequadas para a administração do Plano,
incluindo, mas sem limitação:
• definição e/ou alteração das metas que conferirão aos Beneficiários o direito às Ações em
Bonificação;
• a criação e a aplicação de normas gerais relativas à transferência das Ações em Bonificação aos
Beneficiários nos termos do Plano;
• a solução de dúvidas de interpretação do Plano;
• a indicação dos Beneficiários e a estimativa individualizada de Ações em Bonificação a serem
conferidas a cada um dos Beneficiários, estabelecendo todas as condições das Ações em Bonificação
a serem concedidas, bem como a modificação de tais condições quando necessário ou conveniente;
• aprovação do Contrato de Concessão das Ações em Bonificação para cada um dos Beneficiários,
observadas as determinações do Plano; e
• sanar eventuais omissões existentes.
As ações em bonificação recebidas pelos beneficiários do Plano não poderão ser cedidas, transferidas e/ou
liquidadas, a qualquer título, pelo beneficiário no prazo de 2 (dois) anos contados a partir da data do seu
recebimento. Após este prazo de 2 (dois) anos, o beneficiário poderá, a cada período de 12 (doze) meses,
transferir, sob qualquer forma, no máximo 20% (vinte por cento) das ações recebidas.
Em 03 de janeiro de 2018, o Conselho de Administração aprovou o 1º Programa, no âmbito do Plano, o qual
é destinado aos diretores estatutários da Companhia, com vigência até 14 de março de 2027. Nos termos do
1º Programa, serão transferidas aos diretores da Companhia até 2.422.443 (dois milhões quatrocentos e vinte
e dois mil quatrocentos e quarenta e três), equivalentes a 1,85% (um inteiro e oitenta e cinco centésimos por
cento) do capital social votante e total da Companhia, observadas as metas estipuladas no 1º Programa.
b.

principais objetivos do plano

O Plano foi instituído pela Companhia com o objetivo de (a) estimular a expansão e o êxito da Companhia;
(b) alinhar os interesses dos acionistas da Companhia aos dos beneficiários; e (c) compartilhar riscos e ganhos
de forma equitativa entre os acionistas e os beneficiários.
c.

forma como o plano contribui para esses objetivos

O Plano proporcionará benefícios aos beneficiários, designados pelo Conselho de Administração, e aos
acionistas da Companhia, que contarão com colaboradores incentivados a, cada vez mais, trabalhar de forma
a maximizar os resultados da Companhia.
d.

como o plano se insere na política de remuneração da Companhia

A elegibilidade para a outorga de opção de compra de ações decorre de uma avaliação qualitativa baseada
no desempenho dos beneficiários e dos resultados da Companhia, a critério do Conselho de Administração.
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e.
prazo

como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto, médio e longo

O Plano alinha os interesses de seus beneficiários e da Companhia, pois visa a valorização das ações da
Companhia, na medida em que, ao bonificar os beneficiários, mediante a entrega de ações da Companhia
estes são estimulados a alcançar um melhor desempenho individual, contribuindo para melhorar os
resultados da Companhia.
Os benefícios à Companhia decorrentes do estímulo dos beneficiários do Plano na melhora do desempenho
e valorização da Companhia podem ser percebidos a curto, médio e longo prazo.
f.

número máximo de ações abrangidas

Poderão ser transferidas aos beneficiários nos termos do Plano até 2.422.443 (dois milhões quatrocentos e
vinte e dois mil quatrocentos e quarenta e três), equivalentes a 1,85% (um inteiro e oitenta e cinco
centésimos por cento) do capital social votante e total da Companhia. O número total de ações emitidas ou
passíveis de serem emitidas nos termos do Plano deverá estar sempre dentro do limite do capital autorizado
da Companhia.
g.

número máximo de opções a serem outorgadas

Não existe um limite máximo de ações a serem outorgadas, observado o limite de ações disponíveis para
transferência aos beneficiários, nos termos do item “f” acima.
h.

condições de aquisição de ações

As ações em bonificação serão conferidas aos beneficiários em caráter gratuito, estando sujeitas a todas as
restrições e condições previstas no Plano, e respectivos programas, bem como nos contratos firmados entre
a Companhia e o beneficiário. Para fazer jus ao recebimento das ações em bonificação objeto do Plano, o
beneficiário deverá, em qualquer caso, (i) permanecer em regime de dedicação integral na administração ou
no quadro de empregados da Companhia; (ii) não praticar quaisquer atos prejudiciais ou lesivos aos
interesses da Companhia; e (iii) abster‐se de constituir, dedicar‐se ou participar, administrar, prestar
consultoria e/ou participar com participação relevante, direta ou indiretamente, de sociedades, ainda que
potencialmente, concorrentes da Companhia.
i.

critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício:

Não aplicável.
j.

critérios para fixação do prazo de exercício

A transferência de ações aos beneficiários será realizada durante a vigência dos programas aprovados pelo
Conselho de Administração. Por não se tratar de outorga de opções, não há que se falar em prazo para o
exercício.
k.

forma de liquidação

Não aplicável, tendo em vista que a transferência das ações aos beneficiários será realizada de forma gratuita.
l.

restrições à transferência das ações:

As ações em bonificação recebidas pelos beneficiários nos termos do Plano não poderão ser cedidas,
transferidas e/ou liquidadas, a qualquer título, pelo beneficiário no prazo de 2 (dois) anos contados a partir
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da data do recebimento das ações. Após este prazo de 2 (dois) anos, o beneficiário poderá, a cada período
de 12 (doze) meses, transferir, sob qualquer forma, no máximo 20% (vinte por cento) das ações.
m.
critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do
plano:
O Plano será extinto de pleno direito, com extinção de todos os direitos dele decorrentes, nas seguintes
hipóteses:
•
•
•
•

fim do prazo de duração;
deliberação da assembleia geral;
transferência integral aos beneficiários de todas as ações em bonificação previstas no Plano;
dissolução, liquidação ou decretação de recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia.

n.
efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de
remuneração baseado em ações:
Em caso de desligamento do beneficiário, observar‐se‐á o seguinte:
(i)

Em caso de desligamento do beneficiário por sua iniciativa, (a) o beneficiário perderá
imediatamente o direito a qualquer recebimento de ações em bonificação constantes em
qualquer Programa e ainda não transferidas para o respectivo beneficiário; e (b) o beneficiário
deverá transferir à Companhia, gratuitamente e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, todas as
ações recebidas e que ainda estejam sob sua titularidade.

(ii)

Em caso de desligamento do beneficiário por iniciativa da Companhia em hipótese que
configurar falta grave ou por condenação final em esfera judicial, administrativa ou arbitral por
descumprimento de deveres fiduciários, (a) o beneficiário perderá imediatamente o direito a
qualquer recebimento de ações em bonificação constantes em qualquer Programa e ainda não
transferidas para o respectivo beneficiário; e (b) o beneficiário deverá transferir à Companhia,
gratuitamente e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, todas as ações em bonificação recebidas
e que ainda estejam sob sua titularidade.

(iii)

Em qualquer outra hipótese de desligamento, ressalvadas as hipóteses acima, incluindo em
caso de falecimento ou incapacidade, (a) o beneficiário, ou seu sucessor conforme o caso,
perderá imediatamente o direito a qualquer recebimento de ações em bonificação constantes
em qualquer dos programas aprovados e ainda não transferidas para o respectivo beneficiário;
e (b) haverá extinção de todas as restrições relativas à transferência das ações recebidas no
âmbito do Plano.

13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de opções de ações. Maiores informações
no item 13.4 deste Formulário de Referência.

13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e pela diretoria
estatutária
Não aplicável, considerando que não havia opções em aberto detidas pelo Conselho de Administração e pela
Diretoria no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

TEXT_SP - 14345834v10 12399.6

79

13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de
administração e da diretoria estatutária
Não aplicável.

13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a 13.7 - Método
de precificação do valor das ações e das opções
a. modelo de precificação
Nos termos do Plano, as ações serão outorgadas de forma gratuita aos beneficiários, desde que cumpridas
as metas estabelecidas pelo Conselho de Administração da Companhia.

b. dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das ações,
preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a taxa de juros
livre de risco
Não aplicável.

c. método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício
antecipado
Não aplicável.

d. forma de determinação da volatilidade esperada
Não aplicável.

e. se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo
Não aplicável.
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis detidas por
administradores e conselheiros fiscais – por órgão
A tabela abaixo ilustra as ações detidas por membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho
Fiscal da Companhia em 31 de dezembro de 2017:

Característica dos Títulos
Ações Ordinárias
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Conselho de
Administração
56.523.666

Quantidade
Diretoria
Executiva
N/A

Conselho
Fiscal
N/A

13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de administração
e aos diretores estatutários
A Companhia possui planos de previdência em vigor para os membros do Conselho de Administração e para
os Diretores Estatutários. O colaborador poderá contribuir com um percentual 4% de seu Salário Base
Mensal, denominada Contribuição Básica Participante. Esta contribuição será descontada em folha de
pagamento 12 vezes por ano.
Além da contribuição básica participante, o colaborador poderá realizar Contribuições Voluntárias
mensalmente, por meio de desconto em folha de pagamento, em um percentual de seu Salário de
Participação.
A Companhia irá contribuir com um percentual de 8% chamado Contribuição Básica Empresa, que será
efetuada mensalmente de acordo com a participação no Programa.
Diretoria Estatutária

Conselho de Administração

Número de membros

5

5

Número de membros remunerados

5

5

Nome do plano

Sul America
Previdência

Quantidade de administradores que
reúnem
condições
para
se
aposentar

0

0

Condições para
antecipadamente

Sim. Caso o participante preencha,
concomitantemente,
as
seguintes
condições:
- 55 anos de idade;
- 10 anos de tempo de plano; e
- término do vínculo com a Companhia.

Sim. Caso o participante preencha,
concomitantemente,
as
seguintes
condições:
- 55 anos de idade;
- 10 anos de tempo de plano; e
- término do vínculo com a Companhia.

Valor acumulado atualizado das
contribuições acumuladas até o
encerramento do último exercício
social, descontada a parcela relativa
às contribuições feitas diretamente
pelos administradores

R$1.972.030,07

R$0,00

Valor
total
acumulado
das
contribuições realizadas durante o
último exercício social, descontada
a parcela relativa a contribuições
feitas
diretamente
pelos
administradores

R$244.269,25

R$0,00

É possível efetuar resgates da contribuição
do empregado obedecendo a um intervalo
mínimo de 60 dias entre cada solicitação.
Ao resgatar valores de sua conta básica, o
empregado perderá o direito daquele
mesmo valor na parte da conta normal
empresa.
TEMPO PARA RESGATE DA CONTRIBUIÇÃO
PARTE EMPRESA EM CASO DE TÉRMINO DE
VÍNCULO:

É possível efetuar resgates da contribuição
do empregado obedecendo a um intervalo
mínimo de 60 dias entre cada solicitação. Ao
resgatar valores de sua conta básica, o
empregado perderá o direito daquele
mesmo valor na parte da conta normal
empresa.
TEMPO PARA RESGATE DA CONTRIBUIÇÃO
PARTE EMPRESA EM CASO DE TÉRMINO DE
VÍNCULO:

se

aposentar

Possibilidade de resgate antecipado
e condições
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Seguros

de

Pessoas

e

Sul America
Previdência

Seguros

de

Pessoas

Até 2 anos: 0 %

Até 2 anos: 0 %

De 2 anos e 1 dia a 4 anos: 50 %

De 2 anos e 1 dia a 4 anos: 50 %

De 4 anos e 1 dia a 6 anos: 75 %

De 4 anos e 1 dia a 6 anos: 75 %

A partir de 6 anos e 1 dia: 100 %

A partir de 6 anos e 1 dia: 100 %

e

13.11 Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria
estatutária e do conselho fiscal
Valores anuais
Diretoria Estatutária

Conselho de Administração

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2018

31/12/2016

31/12/2015

Número de membros

5

5

5

5

4,83

3

Número de membros
remunerados

5

5

5

5

4,83

3

Valor da maior
remuneração (Reais)

R$ 3.564.282,70

R$ 8.291.442,88

R$ 2.539.742,23

R$ 576.000,00

R$ 617.246,11

R$ 325.208,50

Valor da menor
remuneração (Reais)

R$ 1.090.162,32

R$ 2.297.401,78

R$

Valor médio da
remuneração (Reais)(total
da remuneração dividido
pelo número de membros
remunerados)

R$ 1.998.008,85

R$ 4.941.716,56

R$ 1.446.310,72
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891.188,24

R$

288.000,00

R$ 345.600,00

R$

8.488,80

R$

101.865,60

R$ 376.383,79

R$

196.690,73

13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do
cargo ou de aposentadoria
Não há qualquer arranjo contratual nem qualquer instrumento que estruture mecanismos de remuneração
ou indenização para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria em caso de desligamento de
suas funções.

13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do conselho fiscal que
sejam partes relacionadas aos controladores
Nos exercícios sociais de 2015 e 2016, a totalidade da remuneração paga aos membros do Conselho de
Administração da Companhia era destinada a partes relacionadas aos acionistas controladores da
Companhia, incluindo aos próprios acionistas controladores que integram o Conselho de Administração da
Companhia, conforme conceito de parte relacionada constante da Deliberação CVM nº 642/10, que aprovou
o Pronunciamento Técnico CPC05(R1). No exercício de 2017, 54,60% da remuneração total da Administração
da Companhia foi destinada a membros considerados partes relacionadas aos controladores:
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2017
Conselho de Administração
Número de Membros
Número de Membros – Parte Relacionada aos Controladores
Valor da Remuneração Total do Órgão no Exercício
Valor da Remuneração Total Atribuída a Partes Relacionadas ao
Controlador no Órgão no Exercício
% da Remuneração total do órgão

5
0
R$ 24.708.582,81
R$ 0,00

54,60%

0,00%

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2016
Conselho de Administração
Número de Membros
Número de Membros – Parte Relacionada aos Controladores
Valor da Remuneração Total do Órgão no Exercício
Valor da Remuneração Total Atribuída a Partes Relacionadas ao
Controlador no Órgão no Exercício
% da Remuneração total do órgão

Diretoria Estatutária

3
3
R$ 590.072,19
R$ 590.072,19

5
0
R$ 7.231.553,60
R$ 0,00

100,00%

0,00%

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2015
Conselho de Administração
Número de Membros
Número de Membros – Parte Relacionada aos Controladores
Valor da Remuneração Total do Órgão no Exercício
Valor da Remuneração Total Atribuída a Partes Relacionadas ao
Controlador no Órgão no Exercício
% da Remuneração total do órgão

Diretoria Estatutária

4,92
2,08
R$ 1.850.553,64
R$ 1.010.492,01

3
3
R$ 576.866,74
R$ 576.866,74

Diretoria Estatutária
6,08
0
R$ 8.846.796,44
R$ 0,00

100,00%

0,00%

13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por órgão, recebida
por qualquer razão que não a função que ocupam
Não aplicável.

13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor
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Remuneração para o exercício social 31/12/ 2017
Diretoria Estatutária

Conselho de
Administração

Conselho Fiscal

NA

NA

NA

Remuneração Fixa - Proventos

NA

NA

NA

Remuneração Variável - PLR &
Bônus

NA

NA

NA

Encargos

NA

NA

NA

Benefícios

NA

NA

NA

Sociedades sob controle comum

NA

NA

NA

Controladores

NA

NA

NA

Diretoria Estatutária

Conselho de
Administração

Conselho Fiscal

R$ 150.571,05

NA

NA

Remuneração Fixa - Proventos

R$ 77.307,48

NA

NA

Remuneração Variável - PLR &
Bônus

R$ 38.283,42

NA

NA

Encargos

R$ 27.788,79

NA

NA

Benefícios

R$ 7.191,36

NA

NA

Sociedades sob controle comum

NA

NA

NA

Controladores

NA

NA

NA

Diretoria Estatutária

Conselho de
Administração

Conselho Fiscal

R$158.675,61

NA

NA

Remuneração Fixa - Proventos

R$72.700,88

NA

NA

Remuneração Variável - PLR &
Bônus

R$42.957,49

NA

NA

Encargos

R$36.454,74

NA

NA

Benefícios

R$6.562,50

NA

NA

Sociedades sob controle comum

NA

NA

NA

Controladores

NA

NA

NA

Sociedades controladas

Remuneração para o exercício social 31/12/ 2016

Sociedades controladas

Remuneração para o exercício social 31/12/ 2015

Sociedades controladas
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13.16 - Outras informações relevantes
A Companhia considera que não há informações relevantes além daquelas prestadas nos itens anteriores
desta seção.
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ANEXO V - ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - ITENS 12.5 A
12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA.
Seguem abaixo informações sobre os candidatos indicados pelos acionistas controladores para o cargo de
membro do Conselho de Administração:
Nome
Data de Nascimento
Profissão
CPF/MF
Órgão da Administração
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
Prazo do mandato

Eleito pelo Controlador
Membro Independente (Indicar Critério)
Mandatos Consecutivos
Outros cargos ou funções exercidos
Frequência em 2017
Resumo das Principais Experiências Profissionais:

Roberto Antônio Mendes
15/08/1952
Administrador e Contador
137.768.946-87
Conselho de Administração
Membro do Conselho de Administração
24/02/2018
24/03/2018
Até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas da
Companhia do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018
Sim
Sim. Nos termos do Parágrafo 3º do Estatuto Social da
Companhia.
Não aplicável
Não
Não aplicável

O Sr. Roberto Mendes é Diretor de Finanças e de Relações com Investidores da Localiza Rent a Car S.A. onde trabalha desde
1985. Formou-se em Administração de Empresas e Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais. Começou sua
carreira como auditor externo na PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e depois na KPMG Auditores Independentes
e foi Controller da Valep (hoje Fosfertil), que na época era do grupo da Vale, e na Mendes Júnior. Cursou o STC Executivo da
Fundação Dom Cabral e Kellogg School of Management em Chicago e em Estratégia e Inovação nos Negócios na Wharton
University of Pennsylvania em 2011.

Descrição, em relação ao candidato, de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos: (a) Qualquer condenação criminal; (b) Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas; e (c) Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. Roberto Mendes declarou não possuir qualquer condenação criminal ou em processos administrativos perante a
Comissão de Valores Mobiliários - CVM, ou qualquer condenação judicial transitada em julgado que o tenha suspendido
ou inabilitado para a prática de atividades profissionais ou comerciais.
Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: (a) Administradores da
Companhia; (b) Administradores da Companhia e Administradores de controladas, diretas ou indiretas, da
Companhia; (c) Administradores da Companhia e Administradores das sociedades controladoras diretas ou indiretas
da Companhia.
O Sr. Roberto Mendes declarou não possuir qualquer relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau
com nenhum administrador da Companhia, de suas controladas ou coligadas.
Existência de relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais,
entre o candidato e: (a) Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor; (b) Controlador direto ou
indireto da Companhia; e (c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
O Sr. Roberto Mendes declarou que não possuía nos últimos 03 (três) exercícios sociais, qualquer relação de
subordinação com a Companhia, seus controladores, sociedades controladas, fornecedores, clientes, devedores ou
credores da Companhia.
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ANEXO VI – RELATÓRIO DE ORIGENS E JUSTIFICATIVA
A Administração do Instituto Hermes Pardini S.A. (“Companhia”) coloca à disposição dos acionistas da
Companhia o presente Relatório de Origem e Justificativa relativo à proposta de alteração do Estatuto Social
da Companhia para deliberação em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 24 de
abril de 2018, em conformidade com o Artigo 11, inciso II da ICVM 481/09.
Conforme artigo 13, inciso (iii), do Estatuto Social da Companhia, cabe à assembleia geral aprovar alterações
ao Estatuto Social da Companhia, o que inclui sua consolidação.
Em 03 de outubro de 2017, a B3 (nova denominação da BM&FBOVESPA) divulgou uma nova versão do
Regulamento do Novo Mercado, que trouxe algumas alterações em relação à versão anterior. O novo
Regulamento do Novo Mercado entrou em vigor em 02 de janeiro de 2018, e indica prazos máximos de
adaptação das companhias já listadas no Novo Mercado, como o caso da Companhia, a determinados
artigos. Para os demais casos, a nova versão do Regulamento do Novo Mercado é de aplicabilidade imediata
e, nesse sentido a B3, por meio do Ofício n.º 618/2017 – DRE, de 03 de outubro de 2017, concedeu prazo às
companhias listadas no Novo Mercado para adequar seus estatutos sociais aos termos da nova versão do
regulamento, no que tange a essas obrigações, até a data da assembleia geral ordinária que deliberar sobre
as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2017.
Adicionalmente, a B3, nos termos do ofício 86/2018-DRE, possibilitou às companhias a análise prévia dos
seus Estatutos Sociais. Desse modo, a Companhia também acatou recomendações da B3, para aperfeiçoar
seu Estatuto Social.
A Administração esclarece que não há efeitos econômicos decorrentes das alterações apresentadas,
representando tão somente necessidade de adequação normativa de seu Estatuto Social.
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ANEXO VI – A - ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS

VERSÃO PROPOSTA
(CÓPIA MARCADA COM RELAÇÃO À VERSÃO EM VIGOR)
Artigo 1°:
O Instituto Hermes Pardini S/A
(“Companhia”) é uma sociedade anônima, de capital
aberto, regida pelo presente Estatuto Social e pelas
disposições legais aplicáveis.

JUSTIFICATIVAS
Atualização da denominação social da B3 (antiga
BM&FBOVESPA).

Parágrafo 1º:
Com
ao
admissãoingresso da Companhia no
segmento
especial
de
listagem
denominado
Novo
Mercado,
da
BM&FBOVESPAB3 S.A. – Brasil, Bolsa de
Valores,
Mercadorias
e
Futuros
(“BM&FBOVESPA, Balcão (“B3”), sujeitam‐
se a Companhia, seus acionistas, incluindo
acionistas
controladores,
Aadministradores e membros do Conselho
Fiscal, quando instalado, às disposições do
Regulamento de Listagem do Novo
Mercado
da
BM&FBOVESPAB3
(“Regulamento do Novo Mercado”).
Parágrafo 2º:
As
disposições
do
Regulamento
do
Novo
Mercado
prevalecerão sobre as disposições deste
Estatuto Social, nas hipóteses de prejuízo aos
direitos dos destinatários das ofertas
públicas previstas neste Estatuto Social.
Parágrafo 3º:
A
Companhia,
seus
Administradores e acionistas deverão
observar o disposto no Regulamento para
Listagem de Emissores e Admissão à
Negociação de Valores Mobiliários, incluindo
as regras referentes à retirada e exclusão de
negociação de valores mobiliários admitidos
nos Mercados Organizados administrados
pela BM&FBOVESPA.B3.
Artigo 12:
Ressalvadas as exceções previstas
na Lei das Sociedades por Ações, as Assembleias
Gerais de acionistas serão convocadas pelo Conselho
de Administração, por meio do seu Presidente, com
pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência em
primeira convocação, e, pelo menos, com 8 (oito) dias
de antecedência em segunda convocação.
Independentemente de qualquer formalidade
prevista neste Estatuto Social e na Lei das Sociedades
por Ações, será considerada regularmente instalada
qualquer Assembleia Geral a que comparecer a
totalidade dos acionistas.
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Alteração recomendada pela B3, em virtude de
todas as ações da Companhia possuírem direito a
voto.

Parágrafo 1º:
Ressalvadas as exceções
previstas na lei, as Assembleias Gerais
somente se instalarão e validamente
deliberarão em primeira convocação com a
presença de acionistas que representem, no
mínimo, 1/4 (um quarto) do total das ações
com direito a voto representativas do capital
social e, em segunda convocação, com
qualquer número, sendo que para as
deliberações não se computarão os votos em
branco.
Artigo 13:
Sem prejuízo das demais matérias
previstas em lei, compete privativamente à
Assembleia Geral deliberar sobre as matérias
indicadas nos artigos 122, 132 e 136 da Lei das
Sociedades por Ações, e, ainda:
(...)
(ix) aprovar a saída do Novo Mercado da
BM&FBOVESPAB3;
(...)
(xi) aprovar a escolha de empresa especializada
responsável pela elaboração de laudo de avaliação
das ações da Companhia, em caso de cancelamento
de registro de companhia aberta perante a CVM ou
saída do Novo Mercado, conforme previsto no
Capítulo VI deste Estatuto Social, dentre as empresas
indicadas em lista tríplice pelo Conselho de
Administração.
(...)
(xiii) aprovar investimento fora do objeto social da
Companhia.
Artigo 14:
A administração da Companhia será
exercida pelo Conselho de Administração e pela
Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social.
Parágrafo 1º:
A posse dos membros do
Conselho de Administração e da Diretoria
administradores e dos membros do
Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, fica
dar‐se‐á por termo lavrado em livro próprio,
assinado pelo administrador empossado,
dispensada qualquer garantia de gestão, e
estará condicionada à prévia assinatura do
Termo de Anuência dos Administradores
assinatura de termo de posse, que deve
contemplar sua sujeição à cláusula
compromissória referida no Artigo 37 deste
Estatuto Social, nos termos do disposto no
Regulamento do Novo Mercado, bem como
ao atendimento dos requisitos legais
aplicáveis.
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Atualização da denominação social da B3 (antiga
BM&FBOVESPA).

Adequação da redação em razão de nova versão
do Regulamento do Novo Mercado, que não exige
a definição da lista tríplice de empresas
avaliadoras pelo Conselho de Administração.
Alteração recomendada pela B3, tendo em vista a
existência de vedação legal da Companhia realizar
atividades fora de seu objeto social.
Adequação da redação em razão de nova versão
do Regulamento do Novo Mercado.

Artigo 15:
O Conselho de Administração será
composto por 5 (cinco) membros efetivos e até 5
(cinco) membros suplentes, acionistas ou não,
residentes no Brasil ou no exterior, todos eleitos e
destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato
unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a
reeleição.
Parágrafo 1º:
Dos membros do Conselho
de Administração, no mínimo 20% (vinte por
cento)
deverão
ser
Conselheiros
Independentes,
e
expressamente
declarados como tais devendo a
caracterização dos indicados ao Conselho de
Administração
como
conselheiros
independentes ser deliberada na na ata da
Assembleia Geral que os eleger, sendo
também
considerado(s)
como
independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s)
mediante as faculdades previstas no artigo
141, §§ 4º e 5º, da Lei das Sociedades por
Ações, na hipótese de haver acionista
controlador.

Modificação do parágrafo 1º do Artigo 15, em
virtude da alteração do Regulamento do Novo
Mercado, para constar a obrigação de que a
Assembleia Geral delibere sobre a caracterização
do conselheiro independente, bem como para
prever que o conselheiro eleito nos termos do
artigo 141 §§ 4º e 5º, da Lei das Sociedades por
Ações,
somente
será
presumidamente
considerado independente, na hipótese de
existência de acionistas controladores.
E modificação do parágrafo 2º do Artigo 15 para
refletir a regra do Regulamento do Novo Mercado
que dispõe sobre a regra de arrendondamento,
para cálculo do número mínimo de conselheiros
independentes.

Parágrafo 2º:
Quando, em decorrência
do cálculo do percentual referido no
parágrafo acima, o resultado gerar um
número fracionário, a Companhia deve
proceder ao arredondamento para o
número inteiro imediatamente superior.da
observância do percentual referido no
parágrafo acima, resultar número
fracionário de conselheiros, proceder-seá ao arredondamento nos termos do
Regulamento do Novo Mercado.

Artigo 17:
Ressalvadas as hipóteses especiais
previstas na Lei das Sociedades por Ações, e o
disposto no parágrafo único 1º do artigo 19 deste
Estatuto Social, as deliberações do Conselho de
Administração serão tomadas mediante voto
afirmativo da maioria simples dos presentes à
respectiva reunião, não se computando os votos em
branco.

Adequação
da
referência
cruzada
aperfeiçoamento da redação do Artigo.

Artigo 19:
Compete
ao
Conselho
de
Administração, além das atribuições fixadas em lei:
(...)
(xxi) manifestar‐se favorável ou contrariamente a
respeito de qualquer oferta pública de aquisição de
ações (“OPA”) que tenha por objeto as ações de

Adequação da redação em razão de nova versão
do Regulamento do Novo Mercado.
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e

emissão da Companhia, por meio de parecer prévio
fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da
publicação do edital da OPA, e que deverá abordar,
no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da OPA
quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos
acionistas e em, inclusive com relação àao preço e
aos potenciais impactos para a liquidez dos valores
mobiliários de sua titularidade; (ii) as repercussões da
OPA sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos
estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à
Companhia; (iii) alternativas à aceitação da OPA
disponíveis no mercado; e (iv) outros pontos que o
Conselho de Administração considerar pertinentes,
bem como as informações exigidas pelas regras
aplicáveis estabelecidas pela CVM;
(...)
(xxiii) definir lista tríplice de empresas especializadas
em avaliação econômica de empresas, para a
preparação de laudo de avaliação das ações da
Companhia nos casos de OPAs para cancelamento de
registro de companhia aberta ou para a saída do
Novo Mercado;
Artigo 20:
A Diretoria será composta por, no
mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 6 (seis) membros,
acionistas ou não, residentes no País, todos eleitos
pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis
a qualquer tempo, sendo um Diretor Presidente, um
Diretor de Relações com Investidores, um Diretor
Executivo Administrativo e Financeiro, um Diretor
Vice‐Presidente Comercial e de Marketing, um
Diretor Executivo de Operações e um Diretor
Executivo de Negócios, eleitos para um mandato
unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.
(...)
Parágrafo 2º: Compete ao Diretor de
Relações com Investidores: responsabilizar‐
se pela prestação de informações ao público
investidor, à CVM e às bolsas de valores ou
mercados de balcão, nacionais e
internacionais, bem como às entidades de
regulação e fiscalização correspondentes,
mantendo atualizados os registros da
Companhia nessas instituições; representar
a Companhia perante a CVM, as Bolsas de
Valores e demais entidades do mercado de
capitais, bem como prestar informações
relevantes aos investidores, ao mercado em
geral, à CVM e à BM&FBOVESPA,B3, além de
outras funções estabelecidas em lei e na
regulamentação vigente.
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Atualização da denominação social da B3 (antiga
BM&FBOVESPA).

Artigo 22:
Compete à Diretoria, em geral,
observadas as disposições deste Estatuto Social,
especialmente
as
competências
específicas
constantes do Artigo 20:

Modificação recomendada pela B3 para deixar
claro que os órgãos da Administração indicarão os
administradores
das
Controladas,
cuja
competência para eleição é dos respectivas
assembleias de acionista, ou reunião de sócios.

(...)
(iv) a indicação para eleição e destituição dos
administradores das sociedades controladas e
coligadas da Companhia. de acordo com as
indicações
feitas
pelo
Conselho
de
Administração.

Artigo 26:
A Companhia terá um Conselho
Fiscal composto por 3 (três) membros efetivos e igual
número de suplentes, o qual não funcionará em
caráter permanente e somente será instalado por
deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido dos
acionistas, nas hipóteses previstas em lei.
(...)
Parágrafo 3º:
A posse dos membros do
Conselho Fiscal estará condicionada à prévia
assinatura do Termo de Anuência dos
Membros do Conselho Fiscal, que deve
contemplar sua sujeição à cláusula
compromissória referida no Artigo 37, nos
termos do Regulamento do Novo Mercado,
bem como ao atendimento dos requisitos
legais aplicáveis.

Adequação da redação em razão de nova versão
do Regulamento do Novo Mercado.

CAPÍTULO VI
ALIENAÇÃO DE CONTROLE, CANCELAMENTO DE
REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA E SAÍDA DO
NOVO MERCADO

Adequação da redação em razão de nova versão
do Regulamento do Novo Mercado.

Artigo 31:
Para fins deste Capítulo VI, os
seguintes termos com iniciais maiúsculas terão os
significados a eles atribuídos abaixo:
“Adquirente” significa qualquer pessoa
(incluindo, sem limitação, qualquer pessoa
natural ou jurídica, fundo de investimento,
condomínio,
carteira
de
títulos,
universalidade de direitos, ou outra forma de
organização, residente, com domicílio ou
com sede no Brasil ou no exterior), ou Grupo
de Acionistas para quem o Acionista
Controlador Alienante transfere as Ações de
Controle em uma Alienação de Controle da
Companhia;
“Acionista Controlador” significa o(s)
acionista(s) ou Grupo de Acionistas que
exerça(m) o Poder de Controle da
Companhia;
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“Acionista Controlador Alienante” significa
o Acionista Controlador quando este
promove a Alienação de Controle da
Companhia;“Ações de Controle” significa o
bloco de ações que assegura, de forma direta
ou indireta, ao(s) seu(s) titular(es), o
exercício individual e/ou compartilhado do
Poder de Controle da Companhia;
“Ações em Circulação” significa todas as
ações emitidas pela Companhia, excetuadas
as ações detidas pelo Acionista Controlador,
por pessoas a ele vinculadas, por
administradores da Companhia e aquelas em
tesouraria;
“Alienação de Controle” significa a
transferência a terceiro, a título oneroso, das
Ações de Controle;
“Poder de Controle” (bem como seus termos
correlatos “Controlador”, “Controlada”,
“Controle” ou “sob Controle comum”)
significa o poder efetivamente utilizado para
dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da Companhia,
de forma direta ou indireta, de fato ou de
direito, independentemente da participação
acionária detida. Há presunção relativa de
titularidade do Controle em relação à pessoa
ou ao Grupo de Acionistas que seja titular de
ações que lhe tenham assegurado a maioria
absoluta dos votos dos acionistas presentes
nas 3 (três) últimas Assembleias Gerais da
Companhia, ainda que não seja titular das
ações que lhe assegurem a maioria absoluta
do capital votante.
“Grupo de Acionistas” significa o grupo de
duas ou mais pessoas que sejam (a)
vinculadas por contratos ou acordos de voto
de qualquer natureza, inclusive acordo de
acionistas, orais ou escritos, seja
diretamente ou por meio de sociedades
Controladas, Controladoras ou sob Controle
comum; ou (b) entre os quais haja relação de
Controle, seja direta ou indiretamente; ou (c)
que estejam sob Controle comum.
“Valor Econômico” significa o valor da
Companhia e de suas ações que vier a ser
determinado por empresa especializada,
mediante a utilização de metodologia
reconhecida ou com base em outro critério
que venha a ser definido pela CVM. Artigo
32:
A Alienação de ControleA alienação
direta ou indireta de controle da Companhia,
tanto por meio de uma única operação,
quanto por meio de operações sucessivas,
deverá ser contratada sob condição,
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suspensiva ou resolutiva, de que o
Adquirenteadquirente do controle se
obrigue a efetivar OPA aosrealizar OPA tendo
por objeto as ações de emissão da
Companhia de titularidade dos demais
acionistas da Companhia, observando as
condições e os prazos previstos na legislação
vigentee na regulamentação em vigor e no
Regulamento do Novo Mercado, de forma a
lhes assegurar tratamento igualitário àquele
dado ao Acionista Controlador Alienante.
Parágrafo Único: A oferta pública de que
trata este artigo 32 também será exigida (i)
quando houver cessão onerosa de direitos
de subscrição de ações e/ou de outros títulos
ou direitos relativos a valores mobiliários
conversíveis em ações, ou que deem direito
à sua subscrição, que venha a resultar na
Alienação de Controle da Companhia; e (ii)
em caso de alienação do Controle de
sociedade que detenha o Poder de Controle
da Companhia, sendo que, nesse caso, o
Acionista Controlador Alienante ficará
obrigado a declarar à BM&FBOVESPA o valor
atribuído à Companhia nessa alienação e
anexar documentação que comprove o
referido valor. 1º: Para os fins deste Artigo
31, entende‐se por “controle” e seus termos
correlatos o poder efetivamente utilizado
por acionista de dirigir as atividades sociais e
orientar o funcionamento dos órgãos da
Companhia, de forma direta ou indireta, de
fato ou de direito, independentemente da
participação acionária detida.
Parágrafo 2º: Em caso de alienação indireta
de controle, o adquirente deve divulgar o
valor atribuído à Companhia para os efeitos
de definição do preço da OPA, bem como
divulgar a demonstração justificada desse
valor.
Artigo 33:
Aquele que adquirir o Poder de
Controle, em razão de contrato particular de compra
de ações celebrado com o Acionista Controlador,
envolvendo qualquer quantidade de ações, estará
obrigado a: (i) efetivar a oferta pública referida no
artigo 32 deste Estatuto Social; (ii) pagar, nos termos
a seguir indicados, quantia equivalente à diferença
entre o preço da oferta pública e o valor pago por
ação eventualmente adquirida em bolsa nos 6 (seis)
meses anteriores à data da aquisição do Poder de
Controle, devidamente atualizado até a data do
pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída

TEXT_SP - 14345834v10 12399.6

95

entre todas as pessoas que venderam ações da
Companhia nos pregões em que o Adquirente
realizou aquisições, proporcionalmente ao saldo
líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à
BM&FBOVESPA operacionalizar a distribuição, nos
termos de seus regulamentos; e (iii) tomar medidas
cabíveis para recompor o percentual mínimo de
ações em circulação de 25% (vinte e cinco por cento)
do total do capital social da Companhia, dentro dos 6
(seis) meses subsequentes à aquisição do
Controle.32:
A saída voluntária do Novo
Mercado somente será deferida pela B3, caso seja
precedida de OPA que observe os procedimentos
previstos na regulamentação editada pela CVM sobre
ofertas públicas de aquisição de ações para
cancelamento de registro de companhia aberta.
Artigo 34:
A Companhia não registrará:
Parágrafo 1º: A OPA mencionada no Art. 32
deve observar os seguintes requisitos:
(i)

qualquer transferência de ações
para o Adquirente ou para aquele(s)
que vier(em) a deter o Poder de
Controle, enquanto este(s) não
subscrever(em) o Termo de
Anuência dos Controladores a que
alude o Regulamento do Novo
Mercado; eo preço ofertado deve
ser justo, sendo possível, portanto,
o pedido de nova avaliação da
Companhia, na forma estabelecida
na legislação societária; e

(ii)

acionistas titulares de mais de 1/3
(um terço) das ações em circulação
deverão aceitar a OPA ou concordar
expressamente com a saída do
segmento sem efetuar a venda das
ações.

Parágrafo 2º: Para os fins deste artigo,
consideram-se “ações em circulação”
apenas as ações cujos titulares concordem
expressamente com a saída do Novo
Mercado ou se habilitem para o leilão de
OPA, na forma da regulamentação editada
pela CVM aplicável às ofertas públicas de
aquisição de ações de companhia aberta
para cancelamento de registro.
Parágrafo 3º: Atingido o quórum previsto no
parágrafo 1º, item (ii) acima:
(i)

qualquer acordo de acionistas que
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disponha sobre o exercício do Poder
de Controle enquanto os seus
signatários não tiverem subscrito o
Termo
de
Anuência
dos
Controladores a que se refere o
Regulamento do Novo Mercado.os
aceitantes da OPA não podem ser
submetidos a rateio na alienação de
sua participação, observados os
procedimentos de dispensa dos
limites
previstos
na
regulamentação editada pela CVM
aplicável a ofertas públicas de
aquisição de ações; e
Artigo 35:
Na OPA, a ser feita pelo Acionista
Controlador ou pela Companhia, para o
cancelamento do registro de companhia aberta, o
preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao
Valor Econômico apurado em laudo de avaliação de
que tratam os parágrafos 1º e 2º deste artigo 35,
respeitadas as normas legais e regulamentares
aplicáveis.
Parágrafo 1º:
O laudo de avaliação
mencionado no caput deste artigo deverá
ser elaborado por instituição ou empresa
especializada, com experiência comprovada
e independência quanto ao poder de decisão
da Companhia, de seus administradores e
Acionista(s) Controlador(es), além de
satisfazer os requisitos do parágrafo 1º do
artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações, e
conter a responsabilidade prevista no
parágrafo 6º desse mesmo artigo.
(ii)

o ofertante ficará obrigado a
adquirir as ações em circulação
remanescentes, pelo prazo de 1
(um) mês, contado da data da
realização do leilão, pelo preço final
do leilão de OPA, atualizado até a
data do efetivo pagamento, nos
termos do edital e da legislação e da
regulamentação em vigor, que deve
ocorrer em, no máximo, 15 (quinze)
dias contados da data do exercício
da faculdade pelo acionista.

Parágrafo 2º:
A escolha da instituição ou
empresa especializada responsável pela
determinação do Valor Econômico da
Companhia é de competência privativa da
Assembleia Geral, a partir da apresentação,
pelo Conselho de Administração, de lista
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tríplice, devendo a respectiva deliberação,
não se computando os votos em branco, ser
tomada por4º: A saída voluntária do Novo
Mercado pode ocorrer independentemente
da realização da OPA mencionada neste
Artigo 32 na hipótese de dispensa aprovada
em assembleia geral pela maioria dos votos
dos acionistas representantes das Ações em
Circulação presentes naquela Assembleia
que, setitulares de ações em circulação
presentes na assembleia geral.
Parágrafo 5º: A assembleia geral de que
trata o parágrafo 4º acima deverá ser
instalada em primeira convocação, deverá
contar com a presença de acionistas que
representem, no mínimo, 20% (vinte por
cento) do total de Ações em Circulação ou
que, se2/3 (dois terços) do total das ações
em circulação e, caso tal quórum não seja
atingido em primeira convocação, referida
assembleia geral poderá ser instalada em
segunda convocação, poderá contar com a
presença de qualquer número de acionistas
representantes
das
Ações
em
Circulaçãotitulares de ações em circulação.
Artigo 36:
Caso seja deliberada a saída da
Companhia do Novo Mercado para que os valores
mobiliários por ela emitidos passem a ser admitidos
à negociação fora do Novo Mercado, ou em virtude
de operação de reorganização societária na qual a
sociedade resultante não tenha seus valores
mobiliários admitidos à negociação no Novo
Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias
contados da data da Assembleia Geral que aprovou a
referida operação, o Acionista Controlador deverá
efetivar OPA aos demais acionistas da Companhia por
valor equivalente, no mínimo, ao respectivo Valor
Econômico, a ser apurado em laudo de avaliação
elaborado nos termos dos parágrafos 1º e 2º do
artigo 35 deste Estatuto Social, respeitadas as normas
legais e regulamentares aplicáveis.33:
A
aplicação de sanção de saída compulsória do Novo
Mercado pela B3 depende da realização de OPA com
as mesmas características da OPA em decorrência de
saída voluntária do Novo Mercado.
Artigo 37:
Na hipótese de não haver Acionista
Controlador, caso seja deliberada a saída da
Companhia do Novo Mercado para que os valores
mobiliários por ela emitidos passem a ser admitidos
à negociação fora do Novo Mercado, ou em virtude
de operação de reorganização societária na qual a
sociedade resultante não tenha seus valores
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mobiliários admitidos à negociação no Novo
Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias
contados da data da Assembleia Geral que aprovou a
referida operação, a saída estará condicionada à
realização de OPA nas mesmas condições previstas no
artigo 36 acima.
Parágrafo 1º:
A Assembleia Geral deverá
definir o(s) responsável(is) pela realização da
OPA, o(s) qual(is), presente(s) na Assembleia,
deverá(ão) assumir expressamente a
obrigação de realizar a oferta.
Parágrafo 2º:
Na ausência de definição
dos responsáveis pela realização da OPA, no
caso de operação de reorganização
societária na qual a companhia resultante
não tenha seus valores mobiliários admitidos
à negociação no Novo Mercado, caberá aos
acionistas que votaram favoravelmente à
reorganização societária realizar a referida
oferta.
Artigo 38:
A saída da Companhia do Novo
Mercado em razão de descumprimento de
obrigações constantes do Regulamento do Novo
Mercado estará condicionada à efetivação de OPA
por valor equivalente, no mínimo, ao Valor
Econômico das ações, a ser apurado em laudo de
avaliação de que trata o artigo 35 deste Estatuto
Social, respeitadas as normas legais e regulamentares
aplicáveis.34:
Na hipótese de reorganização
societária que envolva a transferência da base
acionária da Companhia, as sociedades resultantes
devem pleitear o ingresso no Novo Mercado em até
120 (cento e vinte) dias da data da assembleia geral
que deliberou a referida reorganização.
Parágrafo 1º:
O Acionista Controlador
deverá efetivar a OPA prevista no caput deste
artigo 38.
Parágrafo 2º:
Na hipótese de não haver
Acionista Controlador e a saída do Novo
Mercado referida no caput deste artigo 38
decorrer de deliberação da Assembleia
Geral, os acionistas que tenham votado a
favor da deliberação que implicou o
respectivo
descumprimento
deverão
efetivar a OPA.
Parágrafo 3º:
Na hipótese de não haver
Acionista Controlador e a saída do Novo
Mercado referida no caput deste artigo 38
ocorrer em razão de ato ou fato de
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administração, os administradores da
Companhia deverão convocar a Assembleia
Geral de acionistas cuja ordem do dia será a
deliberação sobre como sanar o
descumprimento das obrigações constantes
do Regulamento do Novo Mercado ou, se for
o caso, deliberar pela saída da Companhia do
Novo Mercado.

Parágrafo 4º:
Caso a Assembleia Geral
mencionada no parágrafo 3º acima delibere
pela saída da Companhia do Novo Mercado,
a referida Assembleia Geral deverá definir
o(s) responsável(eis) pela realização da OPA
prevista no caput, o(s) qual(is), presente(s)
na Assembleia Geral, deverá(ão) assumir
expressamente a obrigação de realizar a
oferta.Único: Caso a reorganização envolva
sociedades resultantes que não pretendam
pleitear o ingresso no Novo Mercado, a
maioria dos titulares das ações em
circulação da Companhia presentes na
assembleia geral que deliberar sobre a
referida reorganização deve dar anuência a
essa estrutura.
Artigo 3935:
O
falecimento,
falência,
insolvência, declaração de incapacidade ou retirada
de qualquer dos acionistas não dissolverá a
Companhia, que continuará com os demais
acionistas.

Renumeração
anteriores.

em

razão

das

alterações

Artigo 4036:
A Companhia se dissolverá nos
casos previstos em lei, competindo à Assembleia
Geral, quando for o caso, determinar o modo de
liquidação e nomear o Conselho Fiscal e o liquidante
que deverão atuar no período da liquidação, fixando‐
lhes a remuneração.

Renumeração
anteriores.

em

razão

das

alterações

CAPÍTULO VIII
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Artigo 4137:
A Companhia e, seus acionistas,
administradores e, membros do Conselho Fiscal
efetivos e suplentes, se houver, obrigam‐se a resolver,
por meio de arbitragem, perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, toda ena forma de seu
regulamento, qualquer disputa ou controvérsia que
possa surgir entre eles, relacionada à ou oriunda da
aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e
seus efeitos,com ou oriunda da sua condição de
emissor, acionistas, administradores e membros do
Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das
disposições contidas na Lei n.º 6.385, de 07 de
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Adequação da redação em razão de nova versão
do Regulamento do Novo Mercado.

dezembro de 1976, conforme alterada, na Lei das
Sociedades por Ações, no presente Estatuto Social da
Companhia, nas normas editadas pelo Conselho
Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e
pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis
ao funcionamento do mercado de capitais em geral,
além daquelas constantes do Regulamento do Novo
Mercado, do Regulamento de Arbitragem, do
Regulamento de Sançõesdos demais regulamentos
da B3 e do Contrato de Participação do Novo
Mercado.
Artigo 4238:
A Companhia observará os acordos
de acionistas arquivados em sua sede na forma do
artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, cabendo
ao Presidente das Assembleias Gerais e das reuniões
do Conselho de Administração abster‐se de computar
os votos contrários aos respectivos termos.

Renumeração
anteriores.

em

razão

das

alterações

Artigo 4339:
O presente Estatuto Social rege‐se
pela Lei das Sociedades por Ações. Os casos omissos
neste Estatuto Social serão resolvidos pela
Assembleia Geral e regulados de acordo com o que
preceitua a Lei das Sociedades por Ações, respeitado
o Regulamento do Novo Mercado.

Renumeração
anteriores.

em

razão

das

alterações

Artigo 4440:
A Companhia observará, no que
aplicável, as regras de divulgação de informações
previstas na regulamentação da CVM e nas normas
da BM&FBOVESPA,B3, aplicáveis a companhias
listadas em geral e no segmento especial de listagem
denominado Novo Mercado, em particular.

Renumeração em razão das alterações
anteriores.
Atualização da denominação social da B3 (antiga
BM&FBOVESPA).
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ANEXO VI – B – PROPOSTA DE ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO

ESTATUTO SOCIAL
DO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 19.378.769/0001‐76
NIRE 3130009880‐0
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E PRAZO DE DURAÇÃO
Artigo 1°:
O Instituto Hermes Pardini S/A (“Companhia”) é uma sociedade anônima, de capital aberto,
regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis.
Parágrafo 1º:
Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”), sujeitam‐se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores,
administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento
do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo Mercado”).
Parágrafo 2º:
As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as
disposições deste Estatuto Social, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas
públicas previstas neste Estatuto Social.
Parágrafo 3º:
A Companhia, seus Administradores e acionistas deverão observar o disposto no
Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários, incluindo
as regras referentes à retirada e exclusão de negociação de valores mobiliários admitidos nos
Mercados Organizados administrados pela B3.
Artigo 2º:
A Companhia tem sede e foro jurídico na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de
representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior.
Artigo 3º:
O objeto social da Companhia é a prestação de serviços médicos e odontológicos,
laboratoriais de pesquisas, análises clínicas e auxiliares de complementação diagnóstica e terapêutica, em
todas as suas modalidades, tais como: Citologia, Anatomia Patológica, Patologia Clínica, Radiologia,
Mamografia, Ressonância Magnética, Ultrassonografia, Tomografia Computadorizada e demais estudos
e diagnósticos por imagens (com e sem o uso de radiação ionizante), serviços de diagnóstico por registro
gráfico (ECG, EEG e outros exames análogos), Medicina Veterinária, Genética Humana, Banco de Sangue
e serviços de Hemoterapia, Criopreservação de sangue, tecidos, órgãos e materiais biológicos de qualquer
espécie, terapia celular, atividades de reprodução humana assistida, vacinação e imunização humana; bem
como assessoria, consultoria e treinamento na área da saúde, pesquisa e desenvolvimento experimental em
ciências sociais e humanas, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial e outras atividades
profissionais, científicas e técnicas.
Artigo 4º:

O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULO II
DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

Artigo 5º:
O capital social da Companhia é de R$ 336.074.140,16 (trezentos e trinta e seis milhões,
setenta e quatro mil, cento e quarenta reais e dezesseis centavos), totalmente subscrito e integralizado,
dividido em 130.978.595 (cento e trinta milhões, novecentas e setenta e oito mil, quinhentas e noventa e
cinco) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
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Parágrafo 1º:
Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas Assembleias
Gerais de acionistas. A propriedade das ações será comprovada pelo registro existente na conta do
acionista junto à instituição depositária.
Parágrafo 2º:
As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando a ação pertencer a
mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio.
Artigo 6º:
Mediante deliberação do Conselho de Administração da Companhia, o capital social poderá
ser aumentado, independentemente de reforma estatutária, até o limite de R$2.000.000.000,00 (dois
bilhões de reais).
Parágrafo 1º:
O Conselho de Administração fixará as condições da emissão, subscrição, forma e
prazo de integralização, preço por ação, forma de colocação (pública ou privada) e sua distribuição
no País e/ou no exterior.
Parágrafo 2º:
A critério do Conselho de Administração, poderá ser realizada emissão, sem direito
de preferência ou com redução do prazo de que trata o parágrafo 4º do artigo 171 da Lei n.º 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), de ações,
debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda
em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou ainda mediante permuta por ações em oferta
pública de aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei, dentro do limite do capital
autorizado.
Artigo 7º:
As ações da Companhia são escriturais, mantidas em contas de depósito em nome de seus
titulares, perante instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
Parágrafo Único: Observados os limites máximos fixados pela CVM, o custo do serviço de
transferência da propriedade das ações escriturais, poderá ser cobrado diretamente do acionista
pela instituição depositária, conforme definido em contrato de escrituração de ações.
Artigo 8º:

Fica vedada a emissão de ações preferenciais e partes beneficiárias pela Companhia.

Artigo 9º:
Observado o disposto no presente e na Lei das Sociedades por Ações, os acionistas terão
direito de preferência para, na proporção de suas participações acionárias, subscrever ações e valores
mobiliários conversíveis em ações emitidos pela Companhia.
Artigo 10º:
A não integralização, pelo subscritor, do valor subscrito, nas condições previstas no boletim
ou na chamada requerida pelo órgão da administração, constituirá, de pleno direito, o acionista remisso em
mora, de acordo com os artigos 106 e 107 da Lei das Sociedades por Ações, sujeitando‐se o subscritor ao
pagamento do valor em atraso corrigido monetariamente de acordo com a variação do Índice Geral de Preços
ao Mercado (“IGP-M”) divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice que vier a substituí‐lo,
na menor periodicidade legalmente admitida, além de juros de 12% (doze por cento) ao ano, pro rata
temporis, e multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da prestação em atraso, devidamente
atualizada.
CAPÍTULO III
ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS
Artigo 11:
As Assembleias Gerais de acionistas realizar‐se‐ão: (a) ordinariamente, uma vez por ano,
nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das
matérias previstas em lei; e (b) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim o exigirem ou
quando as disposições do presente Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem deliberação dos
acionistas.

TEXT_SP - 14345834v10 12399.6

103

Parágrafo Único: A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária podem ser
cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, e instrumentadas em ata
única.
Artigo 12:
Ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações, as Assembleias Gerais
de acionistas serão convocadas pelo Conselho de Administração, por meio do seu Presidente, com pelo
menos 15 (quinze) dias de antecedência em primeira convocação, e, pelo menos, com 8 (oito) dias de
antecedência em segunda convocação. Independentemente de qualquer formalidade prevista neste Estatuto
Social e na Lei das Sociedades por Ações, será considerada regularmente instalada qualquer Assembleia Geral
a que comparecer a totalidade dos acionistas.
Parágrafo 1º:
Ressalvadas as exceções previstas na lei, as Assembleias Gerais somente se
instalarão e validamente deliberarão em primeira convocação com a presença de acionistas que
representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do total das ações representativas do capital social e, em
segunda convocação, com qualquer número, sendo que para as deliberações não se computarão os
votos em branco.
Parágrafo 2º:
Os acionistas poderão ser representados em Assembleias Gerais da Companhia
por procurador constituído na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 3º:
Sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º acima, o acionista que comparecer à
Assembleia Geral munido dos documentos que comprovem sua condição de acionista, referidos no
artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, até o momento da abertura dos trabalhos em
Assembleia, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentá‐los previamente.
Parágrafo 4º:
As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de
Administração da Companhia, competindo‐lhe, na qualidade de presidente da mesa, escolher o
secretário, dentre os presentes. Na ausência do Presidente do Conselho de Administração, a
Assembleia Geral será presidida por pessoa eleita pelos acionistas presentes.
Parágrafo 5º:
O exercício do direito de voto nos casos especiais de condomínio, acordo de
acionistas, usufruto e de ações empenhadas ou alienadas fiduciariamente fica sujeito às exigências
legais específicas e às comprovações estabelecidas em lei.
Parágrafo 6º:
Não poderá votar na Assembleia Geral o acionista com direitos sociais suspensos
na forma dos Artigos 120 e 122, inciso V, da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 7º:
O acionista não poderá votar nas deliberações relativas a laudo de avaliação dos
bens com que concorrer para o capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem
em quaisquer outras que puderem beneficiá‐lo de modo particular ou em que tiver interesse
conflitante com o da Companhia.
Parágrafo 8º:
Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata em livro
próprio, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Da ata extrair‐se‐ão
certidões ou cópias autênticas para os fins legais.
Artigo 13:
Sem prejuízo das demais matérias previstas em lei, compete privativamente à Assembleia
Geral deliberar sobre as matérias indicadas nos artigos 122, 132 e 136 da Lei das Sociedades por Ações, e,
ainda:
(i)
(ii)
(iii)

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração;
fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da
Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;
reformar o Estatuto Social;
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(iv)
(v)
(vi)

(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)

(xii)

deliberar sobre operações de fusão, incorporação, cisão ou transformação em que a
Companhia seja parte, bem como sobre sua dissolução ou liquidação;
atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos
de ações;
aprovar planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus
administradores e empregados, assim como aos administradores e empregados de outras
sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia;
deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação
do lucro do exercício e a distribuição de dividendos;
eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de
liquidação;
aprovar a saída do Novo Mercado da B3;
aprovar o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM;
aprovar a escolha de empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de
avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia
aberta perante a CVM ou saída do Novo Mercado, conforme previsto no Capítulo VI deste
Estatuto Social;
deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de
Administração; e
CAPÍTULO IV
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Artigo 14:
A administração da Companhia será exercida pelo Conselho de Administração e pela
Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social.
Parágrafo 1º:
A posse dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e
suplentes, fica condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à
cláusula compromissória referida no Artigo 37 deste Estatuto Social, nos termos do disposto no
Regulamento do Novo Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.
Parágrafo 2º:
Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria deverão aderir à Política
de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e à Política de Negociação de Valores Mobiliários.
Parágrafo 3º:
Os administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos,
salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração,
conforme o caso.
Parágrafo 4º:
A Assembleia Geral fixará a remuneração global anual para distribuição entre os
administradores e caberá ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba
individualmente.
Parágrafo 5º:
Só será dispensada a convocação prévia de reunião de qualquer órgão da
administração como condição de sua validade se presentes todos os seus membros. São
considerados presentes os membros do órgão da administração que manifestarem seu voto por
meio da delegação feita em favor de outro membro do respectivo órgão, por voto escrito antecipado
e por voto escrito transmitido por fax, e-mail ou por qualquer outro meio de comunicação, neste
caso, até o encerramento da respectiva reunião.
SEÇÃO II
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

TEXT_SP - 14345834v10 12399.6

105

Artigo 15:
O Conselho de Administração será composto por 5 (cinco) membros efetivos e até 5 (cinco)
membros suplentes, acionistas ou não, residentes no Brasil ou no exterior, todos eleitos e destituíveis pela
Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo 1º:
Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo 20% (vinte por cento)
deverão ser Conselheiros Independentes, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de
Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger,
sendo também considerado(s) como independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante as
faculdades previstas no artigo 141, §§ 4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações, na hipótese de haver
acionista controlador.
Parágrafo 2º:
Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no parágrafo acima, o
resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o
número inteiro imediatamente superior.
Parágrafo 3º:
Conforme definição constante do Regulamento do Novo Mercado, Conselheiro
Independente caracteriza‐se por: (i) não ter qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação
de capital; (ii) não ser Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não
ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao
Acionista Controlador (pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão
excluídas desta restrição); (iii) não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou Diretor da
Companhia, do Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser
fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ ou produtos da Companhia, em
magnitude que implique perda de independência; (v) não ser funcionário ou administrador de
sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia,
em magnitude que implique perda de independência; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo
grau de algum administrador da Companhia; e (vii) não receber outra remuneração da Companhia
além daquela relativa ao cargo de Conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no
capital estão excluídos desta restrição).
Parágrafo 4º:
O Conselho de Administração terá um Presidente, eleito pela Assembleia Geral. O
Presidente não terá direito a voto de desempate ou qualquer outro poder ou autoridade a mais do
que os conferidos aos outros Conselheiros.
Parágrafo 5º:
Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou
principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
Parágrafo 6º:
Em caso de vacância de cargo, impedimento ou ausência permanente de qualquer
membro do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração remanescentes
deverão nomear substituto, observadas as disposições de acordo de acionistas arquivado na sede da
Companhia, que servirá até a primeira Assembleia Geral da Companhia, a qual deverá ser realizada
no prazo de 90 (noventa) dias contados da data da vacância ou impedimento do cargo. Caso o
substituto seja confirmado pela respectiva Assembleia Geral, este completará o mandato do
Conselheiro substituído.
Artigo 16:
O Conselho de Administração reunir‐se‐á, ordinariamente, pelo menos 4 (quatro) vezes ao
ano, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais da Companhia assim o exigirem. O Presidente
do Conselho presidirá as reuniões do Conselho de Administração e deverá nomear um dos presentes (o qual
não precisa ser Conselheiro) para atuar na qualidade de secretário. A maioria dos membros do Conselho de
Administração presentes decidirá quem presidirá a reunião caso o Presidente do Conselho estiver ausente e
qual Conselheiro atuará como secretário da reunião.
Parágrafo 1º:
As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas mediante notificação
escrita enviada por correio, fax ou e‐mail, todos com aviso de recebimento, ao endereço previamente
indicado por cada Conselheiro para esse propósito. A notificação de convocação conterá informações
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sobre o local, data, horário e ordem do dia da reunião, e será enviada com todos os documentos que
serão objeto de deliberação. A primeira notificação de convocação será enviada com, pelo menos, 5
(cinco) dias úteis de antecedência da data da reunião, e, caso a reunião não seja realizada, nova
notificação de segunda convocação será enviada com, pelo menos, 2 (dois) dias úteis de antecedência
da nova data da reunião. Em qualquer caso, será considerada validamente instalada a reunião do
Conselho de Administração em que estiverem presentes todos os membros, independente de
convocação.
Parágrafo 2º:
As reuniões do Conselho de Administração serão consideradas validamente
instaladas com a presença da totalidade de seus membros, em primeira convocação, ou com a
presença da maioria de seus membros, em segunda convocação.
Parágrafo 3º:
Os Conselheiros poderão participar das reuniões do Conselho de Administração
por meio de videoconferência, teleconferência ou qualquer outro meio similar. Os Conselheiros que
não puderem participar da reunião por qualquer dos meios acima citados poderão ser representados
na reunião por seu suplente ou por outro Conselheiro, desde que indique por escrito outro
Conselheiro para substituí‐lo, ou enviar seu voto por escrito ao Presidente do Conselho de
Administração ou ao presidente da reunião antes da sua instalação ou até seu encerramento, via fax,
carta registrada, e‐mail ou carta entregue em mãos.
Parágrafo 4º:
Os membros do Conselho de Administração também poderão consentir em
dispensar a reunião e decidir por escrito as matérias que dela seriam objeto, caso considerem que
tais matérias já foram suficientemente debatidas por qualquer outro meio e contanto que todos os
Conselheiros celebrem documento por escrito formalizando tal consentimento.
Parágrafo 5º:
Não obstante as formalidades acima, serão consideradas validamente instaladas
todas as reuniões do Conselho de Administração a que comparecerem todos os seus membros.
Parágrafo 6º:
Das reuniões serão lavradas atas em livro próprio, assinadas por todos os membros
presentes, devendo serem arquivadas no Registro do Comércio aquelas que contiverem deliberação
destinada a produzir efeitos perante terceiros.
Parágrafo 7º:
Os Diretores deverão fornecer ao Conselho de Administração toda e qualquer
informação requisitada em relação à Companhia e suas controladas e coligadas, e, caso solicitados,
deverão comparecer às reuniões do Conselho de Administração a fim de prestar esclarecimentos.
Artigo 17:
Ressalvadas as hipóteses especiais previstas na Lei das Sociedades por Ações, e o disposto
no parágrafo 1º do artigo 19 deste Estatuto Social, as deliberações do Conselho de Administração serão
tomadas mediante voto da maioria simples dos presentes à respectiva reunião, não se computando os votos
em branco.
Artigo 18:
O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá criar comitês executivos
ou consultivos, permanentes ou não, para analisar e se manifestar sobre quaisquer assuntos, conforme
determinado pelo Conselho de Administração, sempre no intuito de assessorar o Conselho de Administração
em suas atribuições. Os membros de tais comitês, sejam ou não acionistas, deverão ter experiência específica
nas áreas de competência dos seus respectivos comitês, e ser eleitos e ter eventual remuneração fixada pelo
Conselho de Administração, sendo atribuível remuneração apenas para os membros externos.
Artigo 19:

Compete ao Conselho de Administração, além das atribuições fixadas em lei:
(i)
(ii)
(iii)

eleger e destituir os membros da Diretoria e fixar‐lhes as atribuições;
fiscalizar, supervisionar, aconselhar e apoiar a Diretoria no cumprimento do objeto social
da Companhia;
convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou nos casos previstos na Lei
das Sociedades por Ações;
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(iv)

(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii)

manifestar‐se previamente sobre o voto a ser proferido no âmbito das sociedades
controladas e coligadas, relativamente às operações de (a) incorporação, cisão, fusão e
transformação, (b) aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e (c) alteração de
seus contratos sociais e regimentos internos;
indicar os administradores das sociedades controladas pela Companhia;
estabelecer a orientação geral e o direcionamento estratégico dos negócios da
Companhia e de suas controladas;
escolher e destituir o auditor independente da Companhia e/ou de sociedades
controladas pela Companhia;
manifestar‐se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
autorizar a prática, por suas controladas, de atos que necessitem de aprovação da
Companhia, exceto se de outra forma previsto no respectivo contrato ou estatuto social.
qualquer mudança substancial na estratégia da Companhia;
a participação da Companhia em qualquer joint venture, consórcio, sociedade em conta
de participação ou empreendimento similar;
a aprovação do orçamento anual e de alterações importantes a ele relativas;
qualquer acordo em ação judicial ou procedimento arbitral envolvendo valor igual ou
superior ao montante definido pelo Conselho de Administração em sua primeira reunião
anual;
uma vez ultrapassado o limite global previsto no orçamento anual, a assunção de dívidas
e/ou a celebração de contratos financeiros envolvendo valor igual ou superior ao
montante definido pelo Conselho de Administração em sua primeira reunião anual, seja
em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas;
investimentos de capital individuais não previstos no orçamento anual cujo valor seja
igual ou superior ao montante definido pelo Conselho de Administração em sua primeira
reunião anual;
a celebração de qualquer contrato, acordo ou compromisso (exceto assunção de dívidas
e contratos financeiros, os quais são regidos pelo disposto no item (xiv) acima) não
previsto no orçamento anual e não relacionado à manutenção do giro normal das
atividades mercantis da Companhia que represente obrigação em valor igual ou superior
ao montante definido pelo Conselho de Administração em sua primeira reunião anual,
em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas;
a aquisição, venda ou alienação de ativos não circulantes da Companhia não prevista no
orçamento anual e que envolva valor igual ou superior ao montante definido pelo
Conselho de Administração em sua primeira reunião anual, seja em uma única operação
ou em uma série de operações relacionadas;
a renúncia, pela Companhia, a qualquer direito (incluindo acordos com clientes) cujo
valor seja igual ou superior ao montante definido pelo Conselho de Administração em
sua primeira reunião anual, em uma única operação ou em uma série de operações
relacionadas;
a concessão de todas e quaisquer garantias, inclusive garantias reais e fidejussórias, em
favor de terceiros;
a prática de qualquer dos atos mencionados nos itens (x) a (xviii) acima pelas sociedades
controladas pela Companhia;
a emissão pública ou privada de debêntures não conversíveis, notas promissórias e outros
títulos e valores mobiliários não conversíveis em ações;
manifestar‐se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de
aquisição de ações (“OPA”) que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por
meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação
do edital da OPA, e que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da
OPA quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive com
relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez dos valores mobiliários de sua
titularidade; (ii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à
Companhia; (iii) alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado; e (iv) outros
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(xxiii)
(xxiv)

pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as
informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM;
o cumprimento das demais atribuições que lhe são fixadas em lei e neste Estatuto Social;
e
aprovar a aquisição, pela Companhia, das próprias ações para permanência em tesouraria
e posterior alienação ou cancelamento, sem diminuição do capital social, observadas as
disposições legais e regulamentares aplicáveis.

Parágrafo 1º: Todas e quaisquer operações celebradas entre a Companhia e qualquer de suas partes
relacionadas deverão ser aprovadas pela maioria dos membros do Conselho de Administração,
incluindo obrigatoriamente ao menos um Conselheiro Independente.
Parágrafo 2º: Para fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo 19, prevalecerá a competência da
Assembleia Geral na ocasião de conflito entre as matérias a serem submetidas à deliberação da
Assembleia Geral ou do Conselho de Administração.
Parágrafo 3º: O exercício do direito de voto pelos membros do Conselho de Administração, nas
matérias previstas no caput do Artigo 19 e em quaisquer outras de sua competência, em especial,
nas deliberações a respeito do exercício do direito de voto pela Companhia no âmbito de suas
controladas e coligadas, deverá observar as disposições previstas em acordo de acionistas arquivado
na sede da Companhia.
SEÇÃO III
DIRETORIA
Artigo 20:
A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 6 (seis) membros,
acionistas ou não, residentes no País, todos eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis a
qualquer tempo, sendo um Diretor Presidente, um Diretor de Relações com Investidores, um Diretor
Executivo Administrativo e Financeiro, um Diretor Vice‐Presidente Comercial e de Marketing, um Diretor
Executivo de Operações e um Diretor Executivo de Negócios, eleitos para um mandato unificado de 2 (dois)
anos, permitida a reeleição.
Parágrafo 1º: Compete ao Diretor Presidente: a direção geral dos negócios da Companhia, a
convocação e presidência das reuniões da Diretoria Executiva e a coordenação dos trabalhos dos
demais diretores e do processo de tomada de decisão; a representação ativa e passiva da
Companhia em todas as suas relações com terceiros, em juízo ou fora dele, podendo nomear
procuradores e prepostos para que prestem depoimentos em nome da Companhia perante as
autoridades requisitantes, responsabilizando‐se pelos resultados econômico‐financeiros da
Companhia e pela proteção de seu nome; a organização e supervisão das políticas e diretrizes de
Recursos Humanos; a supervisão do cumprimento das políticas e normas estabelecidas pelo
Conselho de Administração e das deliberações tomadas em Assembleia Geral, e zelar pela
observância da lei e deste Estatuto Social.
Parágrafo 2º: Compete ao Diretor de Relações com Investidores: responsabilizar‐se pela prestação
de informações ao público investidor, à CVM e às bolsas de valores ou mercados de balcão, nacionais
e internacionais, bem como às entidades de regulação e fiscalização correspondentes, mantendo
atualizados os registros da Companhia nessas instituições; representar a Companhia perante a CVM,
as Bolsas de Valores e demais entidades do mercado de capitais, bem como prestar informações
relevantes aos investidores, ao mercado em geral, à CVM e à B3, além de outras funções
estabelecidas em lei e na regulamentação vigente.
Parágrafo 3º: Compete ao Diretor Executivo Administrativo e Financeiro: administrar, gerir e
controlar a Área Administrativa Financeira, tendo como principais atribuições, além daquelas
cometidas por lei, a organização e supervisão geral das atividades das áreas de Finanças,
Controladoria, Auditoria, Contabilidade, Jurídico, Patrimonial, Tecnologia da Informação; prover os
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recursos financeiros necessários à expansão da Companhia, conforme Orçamento Anual,
conduzindo os processos de contratação de empréstimo e de financiamento e os serviços correlatos.
Parágrafo 4º: Compete ao Diretor Vice‐Presidente Comercial e de Marketing: administrar, dirigir e
controlar a unidade estratégica de negócio Apoio, responsabilizando‐se pelos resultados acordados
junto ao Conselho de Administração, além de definir diretrizes e responder pela estratégia comercial
e de marketing da Companhia. Tem como principais atribuições, além daquelas cometidas por lei,
desenvolver e implementar a estratégia comercial e de marketing das unidades de Captação e Apoio
e junto às autogestões, operadoras de planos de saúde (seguros saúde, cooperativas médicas e
empresas de medicina de grupo) e afins; definir e desdobrar a projeção anual de vendas; organizar
e supervisionar as áreas de Criopreservação e Medicina de Precisão; promover pesquisas de
mercado; definir os preços dos serviços, encargos e prazos de pagamento, em razão das condições
de mercado e dos custos; dar diretrizes e definir a política de inovação da Companhia; definir
premissas e a política de relacionamento com os clientes.
Parágrafo 5º: Compete ao Diretor Executivo de Operações: administrar, dirigir e controlar os
processos técnicos analíticos das áreas produtivas da Companhia e das áreas de Supply Chain,
Logística, Almoxarifado e Qualidade, tendo como principais atribuições, além daquelas cometidas
por lei, a responsabilidade pela produção de análises clínicas e anatomia patológica, a garantia do
cumprimento das normas regulamentares; os serviços de assessoria científica e pesquisas em
análises clínicas e auxiliares de complementação diagnóstica e terapêutica, da regularidade dos
procedimentos técnicos e rotinas estabelecidas e das políticas de qualidade e certificações inerentes
ao negócio, apresentando e discutindo soluções para problemas e irregularidades, a fim de subsidiar
e implementar ações na busca da melhoria contínua dos processos; assegurar o trabalho em acordo
com as normas relativas à segurança do trabalho, cumprindo a legislação vigente e regulamentos
internos; responder pelo abastecimento de suprimentos na companhia, produtos e serviços,
obtendo os melhores resultados nas negociações, quanto a preço, qualidade e prazo, suprindo as
necessidades operacionais, de forma a não ocorrer descontinuidade da operação por falta de
produtos e ou serviços.
Parágrafo 6°: Compete ao Diretor Executivo de Negócios: administrar, dirigir e controlar a unidade
estratégica de negócio Captação, incluindo Imagem e Vacinas, responsabilizando‐se pelos resultados
acordados junto ao Conselho de Administração; organizar e supervisionar as áreas de Manutenção
Patrimonial, Segurança e Transportes e Alimentação do Grupo; além de assegurar a integração das
áreas administrativas e de atendimento das empresas controladas com os padrões corporativos da
Companhia. É o responsável principal pela gestão dos recursos, execução e resultados das empresas
controladas. Tem como principais atribuições, além daquelas cometidas por lei, definir as diretrizes
e políticas, em acordo com as premissas comerciais e orçamentárias, para a sua área de atuação,
propondo metas, táticas e ações específicas para o cumprimento dos objetivos, estabelecendo
modelos replicáveis de atendimento; gestão e controle da central de relacionamento com os
clientes.
Parágrafo 7º:

Os Diretores ficam dispensados de prestar caução, como permitido por lei.

Parágrafo 8º: O cargo de Diretor de Relações com Investidores pode ser cumulado por outro Diretor
da Companhia.
Parágrafo 9º: Os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse e a investidura dos seus
respectivos substitutos. As competências das diretorias que não tiverem sido preenchidas, ou cujo
titular esteja impedido ou ausente, serão exercidas pelo Diretor Presidente, até a designação do
respectivo diretor.
Artigo 21:
A Diretoria reunir‐se‐á sempre que necessário e as reuniões serão presididas pelo Diretor
Presidente ou, na sua ausência, pelo Diretor que na ocasião for escolhido.
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Parágrafo 1º:
As reuniões da Diretoria serão realizadas na sede social da Companhia, e as
respectivas convocações poderão ser efetuadas por qualquer Diretor.
Parágrafo 2º:
As convocações serão efetuadas por escrito e deverão conter a data da reunião,
ordem do dia e os documentos necessários para a formação da convicção do Diretor. As convocações
deverão ser encaminhadas com antecedência mínima de 3 (três) dias da data do evento, por carta,
fax ou e‐mail, todos com comprovação de recebimento.
Parágrafo 3º:
As reuniões da Diretoria somente serão instaladas e validamente deliberarão com
a presença da maioria dos Diretores que na ocasião estiverem no exercício de seus cargos.
Parágrafo 4º:
As deliberações da Diretoria serão adotadas por maioria de votos dos Diretores
presentes à reunião, não havendo voto de desempate.
Artigo 22:
Compete à Diretoria, em geral, observadas as disposições deste Estatuto Social,
especialmente as competências específicas constantes do Artigo 20:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)
(v)
(vi)
(vii)

(viii)

(ix)

o exercício das atribuições que a lei e o presente Estatuto Social lhe conferem para
assegurar o pleno e regular funcionamento da Companhia e das suas controladas,
coligadas e divisões de negócios;
apresentar, anualmente, até o encerramento de cada exercício social, à apreciação do
Conselho de Administração, proposta de orientação geral dos negócios da Companhia,
de suas controladas e das divisões de seus negócios, relativa ao exercício seguinte,
incluindo:
(a) a estratégia empresarial das divisões de negócios da Companhia e de suas
controladas e coligadas;
(b) a estrutura operacional dos negócios, indicando o Diretor que deverá ser
responsável pelo acompanhamento de cada uma das suas divisões;
(c) o orçamento e plano de metas de cada divisão de negócios;
(d) a política de investimentos e desinvestimentos de cada divisão de negócios;
(e) a remuneração dos gestores de cada divisão de negócios;
(f) a estrutura de capital necessária à execução do orçamento e plano de metas de cada
divisão de negócios; e
(g) planejamento de pagamento de juros sobre o capital próprio.
apresentar, anualmente, nos 3 (três) meses seguintes ao encerramento do exercício
social, à apreciação do Conselho de Administração e dos acionistas, o seu relatório e
demais documentos pertinentes às contas do exercício social, bem como proposta para
destinação do lucro líquido, observadas as imposições legais e o que dispõe o Capítulo V
deste Estatuto Social;
a indicação para eleição e destituição dos administradores das sociedades controladas e
coligadas da Companhia;
abrir e encerrar filiais, depósitos, escritórios ou representações em qualquer localidade
do País e do exterior, quando as conveniências sociais o indicarem;
abrir, movimentar e encerrar contas bancárias e de investimento;
transigir, renunciar, desistir, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações,
fazer aplicações de recursos, adquirir, onerar e alienar ativos e conceder garantias,
assinando os respectivos termos e contratos;
representar a Companhia, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante quaisquer
terceiros, incluindo repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou
municipais; e
cumprir as demais atribuições que lhe sejam estabelecidas pelo Conselho de
Administração da Companhia, pela lei e por este Estatuto Social.

Artigo 23:
Em caso de vacância dos cargos de Diretor, será convocada reunião do Conselho de
Administração para eleição do respectivo substituto, que completará o mandato do Diretor substituído.
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Artigo 24:
Observado o disposto neste Estatuto Social, qualquer ato ou contrato que implique
responsabilidade ou obrigação para a Companhia deverá ser obrigatoriamente assinado, em conjunto, por:
(i)
(ii)
(iii)

2 (dois) Diretores;
1 (um) Diretor e 1 (um) procurador com poderes específicos; ou
2 (dois) procuradores com poderes específicos.

Parágrafo 1º:
Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia serão sempre assinados
por 2 (dois) Diretores, em conjunto.
Parágrafo 2º:
Os instrumentos de mandato deverão ser sempre específicos para os atos a serem
praticados pelo mandatário, e, com exceção daqueles outorgados para fins judiciais ou de defesa da
Companhia em processos de natureza administrativa, terão prazo de validade limitado a 1 (um) ano.
Artigo 25:
Não é permitido o uso da denominação social em documentos de favor e estranhos aos
objetivos sociais, tais como cartas de fiança, avais ou endossos a terceiros, salvo em benefício das controladas
da Companhia no curso normal de seus negócios.
SEÇÃO IV
DO CONSELHO FISCAL
Artigo 26:
A Companhia terá um Conselho Fiscal composto por 3 (três) membros efetivos e igual
número de suplentes, o qual não funcionará em caráter permanente e somente será instalado por
deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido dos acionistas, nas hipóteses previstas em lei.
Parágrafo 1º:
Os membros do Conselho Fiscal, pessoas naturais, residentes no País, legalmente
qualificadas, serão eleitos pela Assembleia Geral que deliberar a instalação do órgão, e exercerão
seu mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a eleição.
Parágrafo 2º:
Os membros do Conselho Fiscal farão jus à remuneração que lhes for fixada em
Assembleia Geral.

Parágrafo 3º:
Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo
suplente ocupará seu lugar.
Parágrafo 4º:
Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia
aquele que mantiver vínculo com sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia
("Concorrente"), estando vedada, entre outros, a eleição da pessoa que: (i) for empregada, sócia,
acionista ou membro de órgão da administração, técnico, consultivo ou fiscal de Concorrente ou de
Controlador, Controlada ou sociedade sob Controle comum com Concorrente; (ii) for cônjuge ou
parente até segundo grau de sócio, acionista ou membro de órgão da administração, técnico,
consultivo ou fiscal de Concorrente ou de Controlador, Controlada ou sociedade sob Controle
comum com Concorrente.
Artigo 27:
O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as atribuições previstas em lei, sendo indelegáveis
as funções de seus membros. O Regimento Interno do Conselho Fiscal deverá ser elaborado, discutido e
votado por seus membros na primeira reunião convocada após a sua instalação.
CAPÍTULO V
EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS
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Artigo 28:
O exercício social terá início em 1° de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano,
ocasião em que o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras deverão ser preparados de
acordo com os prazos e demais condições previstos na legislação aplicável.
Parágrafo Único: As demonstrações financeiras da Companhia deverão ser auditadas, na forma da
legislação aplicável, por auditor independente, devidamente registrado na CVM.
Artigo 29:
Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos
acumulados, se houver, e a provisão de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. O prejuízo do
exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva
legal, nessa ordem. O lucro líquido deverá ser alocado na seguinte forma:
(a)
(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

5% (cinco por cento) serão destinados para a Reserva Legal, que não excederá 20% (vinte
por cento) do capital social;
uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à
formação de Reserva para Contingências, nos termos do Artigo 195 da Lei das Sociedades
por Ações;
25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, serão destinados para o pagamento do
dividendo obrigatório devido aos acionistas, observadas as demais disposições deste
Estatuto Social e a legislação aplicável;
uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em
orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do Artigo 196 da Lei das
Sociedades por Ações;
no exercício social em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela
realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de
administração, destinar o excesso à constituição de Reserva de Lucros a Realizar,
observado o disposto no Artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações;
até 70% (setenta por cento), por proposta dos órgãos de administração, poderá ser
destinada à constituição da Reserva de Expansão, observado o disposto no Artigo 194
da Lei das Sociedades por Ações.

Parágrafo 1°:
(i)
(ii)

(iii)

Artigo 30:

A Reserva de Expansão tem as seguintes características:

sua finalidade é assegurar recursos para financiar aplicações adicionais de capital,
expansão das atividades sociais, realização de investimentos e aquisição de novos ativos;
será destinada à Reserva de Expansão, em cada exercício, até 70% do lucro líquido do
exercício imediatamente anterior, a depender dos recursos que, por recomendação do
Conselho de Administração, sejam necessários para atender às finalidades do item (i),
estejam ou não especificamente cobertos em orçamento de capital, estando tal alocação
sujeita à expressa aprovação dos acionistas reunidos em Assembleia Geral; e
o limite máximo da Reserva de Expansão é o valor do capital social subscrito da
Companhia.
A Companhia poderá, por meio de deliberação de seu Conselho de Administração:

(i)

(ii)

levantar balanços semestrais e com base nestes declarar dividendos intermediários, à
conta do lucro apurado, dos lucros acumulados e da reserva de lucros, os quais poderão
ser imputados ao valor do dividendo obrigatório, passando a integrá-los para todos os
efeitos legais;
levantar balanços relativos a períodos inferiores a um semestre e distribuir dividendos
intercalares, desde que o total de dividendos pagos em cada semestre do exercício social
não exceda o montante das reservas de capital de que trata o artigo 182, § 1°, da Lei das
Sociedades por Ações, os quais poderão ser imputados ao valor do dividendo
obrigatório, passando a integrá-los para todos os efeitos legais; e
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(iii)

creditar ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital
próprio, os quais poderão ser imputados ao valor do dividendo obrigatório, passando a
integrá-los para todos os efeitos legais.

Parágrafo Único: Revertem em favor da Companhia os dividendos e juros sobre capital próprio que
não forem reclamados dentro do prazo de 3 (três) anos contados da data em que foram colocados à
disposição dos acionistas.
CAPÍTULO VI
ALIENAÇÃO DE CONTROLE, CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA E SAÍDA DO NOVO
MERCADO
Artigo 31:
A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única
operação, quanto por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição de que o adquirente
do controle se obrigue a realizar OPA tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade
dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em
vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao
Acionista Alienante.
Parágrafo 1º:
Para os fins deste Artigo 31, entende‐se por “controle” e seus termos correlatos
o poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito,
independentemente da participação acionária detida.
Parágrafo 2º:
Em caso de alienação indireta de controle, o adquirente deve divulgar o valor
atribuído à Companhia para os efeitos de definição do preço da OPA, bem como divulgar a
demonstração justificada desse valor.
Artigo 32:
A saída voluntária do Novo Mercado somente será deferida pela B3, caso seja precedida de
OPA que observe os procedimentos previstos na regulamentação editada pela CVM sobre ofertas públicas
de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta.
Parágrafo 1º:

A OPA mencionada no Art. 32 deve observar os seguintes requisitos:

(i)

o preço ofertado deve ser justo, sendo possível, portanto, o pedido de nova avaliação da
Companhia, na forma estabelecida na legislação societária; e

(ii)

acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das ações em circulação deverão aceitar a
OPA ou concordar expressamente com a saída do segmento sem efetuar a venda das ações.

Parágrafo 2º:
Para os fins deste artigo, consideram-se “ações em circulação” apenas as ações
cujos titulares concordem expressamente com a saída do Novo Mercado ou se habilitem para o
leilão de OPA, na forma da regulamentação editada pela CVM aplicável às ofertas públicas de
aquisição de ações de companhia aberta para cancelamento de registro.
Parágrafo 3º:

Atingido o quórum previsto no parágrafo 1º, item (ii) acima:

(i)

os aceitantes da OPA não podem ser submetidos a rateio na alienação de sua participação,
observados os procedimentos de dispensa dos limites previstos na regulamentação editada
pela CVM aplicável a ofertas públicas de aquisição de ações; e

(ii)

o ofertante ficará obrigado a adquirir as ações em circulação remanescentes, pelo prazo de
1 (um) mês, contado da data da realização do leilão, pelo preço final do leilão de OPA,
atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do edital e da legislação e da
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regulamentação em vigor, que deve ocorrer em, no máximo, 15 (quinze) dias contados da
data do exercício da faculdade pelo acionista.
Parágrafo 4º:
A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer independentemente da
realização da OPA mencionada neste Artigo 32 na hipótese de dispensa aprovada em assembleia
geral pela maioria dos votos dos acionistas titulares de ações em circulação presentes na assembleia
geral.
Parágrafo 5º:
A assembleia geral de que trata o parágrafo 4º acima deverá ser instalada em
primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços)
do total das ações em circulação e, caso tal quórum não seja atingido em primeira convocação,
referida assembleia geral poderá ser instalada em segunda convocação, com a presença de qualquer
número de acionistas titulares de ações em circulação.
Artigo 33:
A aplicação de sanção de saída compulsória do Novo Mercado pela B3 depende da
realização de OPA com as mesmas características da OPA em decorrência de saída voluntária do Novo
Mercado.
Artigo 34:
Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da base acionária da
Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no Novo Mercado em até 120 (cento e vinte)
dias da data da assembleia geral que deliberou a referida reorganização.
Parágrafo Único: Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não pretendam pleitear
o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das ações em circulação da Companhia
presentes na assembleia geral que deliberar sobre a referida reorganização deve dar anuência a essa
estrutura.
CAPÍTULO VII
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Artigo 35:
O falecimento, falência, insolvência, declaração de incapacidade ou retirada de qualquer
dos acionistas não dissolverá a Companhia, que continuará com os demais acionistas.
Artigo 36:
A Companhia se dissolverá nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral,
quando for o caso, determinar o modo de liquidação e nomear o Conselho Fiscal e o liquidante que deverão
atuar no período da liquidação, fixando‐lhes a remuneração.
CAPÍTULO VIII
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Artigo 37:
A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do Conselho Fiscal efetivos e
suplentes, se houver, obrigam‐se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do
Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com
ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, em
especial, decorrentes das disposições contidas na Lei n.º 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme
alterada, na Lei das Sociedades por Ações, no presente Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas
pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do
Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES GERAIS
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Artigo 38:
A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede na forma do
artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, cabendo ao Presidente das Assembleias Gerais e das reuniões
do Conselho de Administração abster‐se de computar os votos contrários aos respectivos termos.
Artigo 39:
O presente Estatuto Social rege‐se pela Lei das Sociedades por Ações. Os casos omissos
neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a
Lei das Sociedades por Ações, respeitado o Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 40:
A Companhia observará, no que aplicável, as regras de divulgação de informações previstas
na regulamentação da CVM e nas normas da B3, aplicáveis a companhias listadas em geral e no segmento
especial de listagem denominado Novo Mercado, em particular.
*****
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