INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
CNPJ N° 19.378.769/0001-76
NIRE 3130009880-0
Companhia aberta

Ata da deliberação do Conselho de Administração
Realizada em 30 de maio de 2018
Lavrada na forma de Sumário
1. Data, Hora e Local: Às 10h00min do dia 30 de maio de 2018, no Núcleo Técnico
Operacional, na Cidade de Vespasiano, Estado de Minas Gerais, situado na Avenida das
Nações, nº 2.448.
2. Presença: Nos termos do art. 16, §4º, do estatuto social, os membros do Conselho de
Administração entendem que as matérias objeto da presente deliberação já foram
suficientemente debatidas, consentindo com a dispensa da reunião. Assim, os membros do
Conselho de Administração decidiram por escrito.
3. Convocação: Dispensada a convocação, em virtude da participação de todos os
conselheiros.
4. Mesa: Presidente: Victor Cavalcanti Pardini
Secretária: Regina Pardini
5. Ordem do Dia:
a) Aquisição da sociedade DLE – Diagnósticos Laboratoriais Especializados Ltda.; e
b) Convocação de assembleia geral extraordinária.
6. Deliberações:
a) Os conselheiros, aprovaram, por unanimidade, a aquisição, pela Companhia, de quotas
representativas de 100% (cem por cento) do capital social total e votante da Diagnósticos
Laboratoriais Especializados Ltda. (“DLE”), com sede na cidade do Rio de Janeiro / RJ,
na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1018, salas 701 e 801, Copacabana, CEP
22060-002, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.990.075/0001-86 (“Adquirida”), pelo valor de
R$ 68.000.000,00 (sessenta e oito milhões de reais), adicionada a posição de caixa líquido
estimado para a Adquirida na Data de Fechamento e sujeito a ajustes pós fechamento com

base em levantamento de balanços patrimoniais definitivos de Fechamento, a serem
levantados pela Companhia. O valor da aquisição será pago da seguinte forma: (i) R$
17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) a serem pagos à vista na “Data de
Fechamento”, (ii) R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) a serem pagos em 12
meses contados da “Data do Fechamento” e (iii) R$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões
de reais) a serem pagos em 24 meses contados da “Data do Fechamento”. O valor da
aquisição inclui o montante de até R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais)
que será retido com o objetivo de cobrir eventuais indenizações devidas pelos vendedores
e que serão liberadas aos mesmos em parcelas anuais ao longo de 4 anos, entre 2021 e
2024. O valor da aquisição acima poderá ser acrescido em até R$ 12.000.000,00 (doze
milhões de reais) dependendo de metas referentes a faturamento definidas para a DLE no
ano de 2018. Todos os valores, com exceção da parcela a ser paga à vista, na Data do
Fechamento, estão sujeitos à correção pelo CDI entre a Data de Fechamento da transação
e a data do efetivo pagamento da parcela.
b) Os conselheiros, aprovaram, por unanimidade, a convocação de assembleia geral
extraordinária da Companhia para deliberar sobre a aquisição.
7. Encerramento: Não havendo nenhuma outra manifestação, passou-se à lavratura da
presente Ata em forma de sumário, que foi aprovada por todos os conselheiros.
Vespasiano-MG, 30 de maio de 2018.
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