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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 EXTRAORDINÁRIA
Ficam os acionistas do Instituto Hermes Pardini S.A. (“Companhia”) convidados a comparecer à Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia (“AGE”), a ser realizada no dia 30 de novembro de 2018, às 15:00 horas, na sede da
Companhia, na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Aimorés, nº 66, 9º andar (auditório), a fim de deliberar sobre as
seguintes matérias constantes da ordem do dia:
(i)

deliberar sobre termos e condições do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação Justificação
(“Protocolo”), que estabelece os termos e condições da incorporação (“Incorporação”), pela Companhia, da
subsidiária integral, PRA VOCÊ – CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S/A, sociedade anônima de capital
fechado, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Afonso Vaz de Melo, nº
465, Loja 1027, bairro Barreiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.697.760/0001-56 (“Incorporada”);

(i)

deliberar sobre a ratificação da nomeação da Soltz, Mattoso & Mendes Auditores, sociedade simples, com
sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Afonso Pena, nº 732, 9º andar, Bairro
Centro, CEP 30.130-003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.692.848/0001-94 e no CRC/MG sob o nº 002684/0o, para elaborar o laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da Incorporada que será
transferido à Companhia em virtude da Incorporação (“Laudos de Avaliação”);

(ii)

deliberar sobre oLaudo de Avaliação e

(iii)

deliberar sobre a Incorporação.

INFORMAÇÕES GERAIS:
(i)

Para participar da AGE, solicita-se ao acionista que apresente: (a) comprovante expedido pela instituição
financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do art. 126 da Lei n.º
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), (b) relativamente
aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva
participação acionária, emitido pelo órgão competente, datado de até dois dias úteis antes da realização da
AGE; e (c) na hipótese de representação do acionista, instrumento de mandato, o qual deverá (i) ter sido
outorgado em conformidade com as disposições do §1º do 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 AGE munido de documentos que comprovem sua identidade: (a) documento de
identificação com foto, para as pessoas físicas; (b) cópia autenticada do último estatuto ou contrato social
consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de
identificação com foto dos representantes legais, para as pessoas jurídicas; e (c) cópia autenticada do último
regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social de seu administrador, além da
documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com
foto dos representantes legais, para os fundos de investimento. No caso das pessoas jurídicas estrangeiras, a
documentação que comprova os poderes de representação deverá passar por processo de notarização e
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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)

Considerando que as matérias da ordem do dia da AGE não se encontram dentre aquelas indicadas no item
“II” do parágrafo 1º do artigo 21-A da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada,
a Companhia esclarece que não oferecerá, para a AGE ora convocada, mecanismo para votação à distância.

(iii)

As informações e documentos previstos no arts. 124 e 135 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução da
CVM n° 481, de 17 de dezembro de 2009, relacionados às matérias a serem deliberadas na AGE encontramse disponíveis aos acionistas na sede da Companhia, no website da Companhia
(www.hermespardini.com.br/ri), no website da CVM (www.cvm.gov.br) e no website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (www.bmfbovespa.com.br).

(iv)

Os acionistas da Companhia interessados em acessar as informações ou sanar dúvidas relativas às propostas
acima deverão contatar a área de Relações com Investidores da Companhia, por meio do telefone (31) 36294503 ou via e-mail: ri@grupopardini.com.br.
Belo Horizonte/MG, 09 de novembro de 2018.
__________________________________________________
Victor Cavalcanti Pardini
Presidente do Conselho de Administração

1

Nos termos da Convenção Sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, celebrada em 5 de
outubro de 1961, e promulgada pelo Decreto Nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, fica dispensada a consularização de documentos
estrangeiros emitidos em países signatários da mencionada convenção, desde que observados todos os seus termos e condições.
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Propostas da Administração, relativas às matérias a serem deliberadas pela Assembleia Geral Extraordinária de 30 de
novembro de 2018:
(i)
Deliberar sobre termos e condições do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação Justificação
(“Protocolo”), que estabelece os termos e condições da incorporação (“Incorporação”), pela Companhia, da subsidiária
integral da PRA VOCÊ – CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S/A, sociedade anônima de capital fechado, com sede na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Afonso Vaz de Melo, nº 465, Loja 1027, bairro Barreiro,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.697.760/0001-56 (“Incorporada”)

Proposta da Administração
A administração da Companhia propõe aos acionistas que examinem minuciosamente o Protocolo, anexo a essa Proposta
da Administração, e, após, aprove-o sem ressalvas.
(ii)
Deliberar sobre a ratificação da nomeação da Soltz Mattoso & Mendes Auditores Independentes - EPP, sociedade simples,
com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Afonso Pena, nº 732, 9º andar, Bairro Centro,
CEP 30.130-003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.692.848/0001-94 e no CRC/MG sob o nº 002684/0-o (“Soltz”), para
elaborar o laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da Incorporada que será transferido à Companhia em
virtude da Incorporação (“Laudo de Avaliação”).
Proposta da Administração
A administração da Companhia propõe aos acionistas a ratificação da nomeação da Soltz para a elaboração do Laudo de
Avaliação.
(iii)

Deliberar sobre o Laudo de Avaliação.

Proposta da Administração
A administração da Companhia propõe aos acionistas que examinem minuciosamente o Laudo de Avaliação da Incorporada,
anexo a essa Proposta da Administração e, após, aprovem-no sem ressalvas.
(iv)

Deliberar sobre a Incorporação.

A Companhia, nesta data, é titular de 100% (cem por cento) das ações representativas do capital social da Incorporada, de
modo que as receitas, ativos e passivos da Incorporada encontram-se integralmente refletidos nas demonstrações
financeiras consolidadas da Companhia, pela aplicação do método de consolidação. Portanto, (i) a Incorporação não
resultará em aumento ou redução do patrimônio líquido ou do capital social da Companhia; (ii) não haverá relação de
substituição de participações societárias dos não controladores da Companhia por ações da Companhia, tendo em vista que
esta é a única sócia da Incorporada. Portanto, conforme recentes entendimentos da CVM já demonstrados em consultas
formuladas em operações societárias semelhantes e, ainda, nos termos do disposto na Deliberação CVM nº 559, de 18 de
novembro de 2008, não se aplica ao presente caso o disposto no artigo 264 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada, bem como nos artigos 6º e 7º da Instrução CVM nº 565, de 15 de junho de 2015.
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Proposta da Administração
A administração da Companhia propõe aos acionistas, caso aprovadas e/ou ratificadas as matérias expostas nos itens (i), (ii)
e (iii) acima desta Proposta da Administração, aprovarem, sem ressalvas, de forma definitiva, a incorporação da PRA VOCÊ
– CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S/A pela Companhia, nos termos do Protocolo, assumindo a Companhia os ativos
e os passivos da Incorporada e sucedendo-lhe em todos os direitos e obrigações, na forma da lei.
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INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM
30 DE NOVEMBRO DE 2018
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I
PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO E INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO
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PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO E INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO

Pelo presente instrumento particular, as Partes abaixo qualificadas, por seus respectivos administradores, têm entre si certo
e ajustado celebrar o presente Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação (“Protocolo”), de acordo com os
artigos 224, 225 e 227 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”):
INSTITUTO HERMES PARDINI S.A., sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ sob o nº 19.378.769/0001-76,
com sede na Rua Aimorés, nº 66, Bairro Funcionários, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30140-070
(“Companhia”); e
PRA VOCÊ – CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S/A, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Afonso Vaz de Melo, nº 465, Loja 1027, bairro Barreiro, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 27.697.760/0001-56, (“Incorporada”);
1. JUSTIFICAÇÃO
A Companhia é detentora da integralidade do capital social da Incorporada, a qual atua no mesmo ramo da Companhia,
qual seja o ramo de Medicina Diagnóstica. É do interesse da Companhia consolidar as suas atividades e patrimônios, bem
como simplificar a 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.
2. CAPITAL SOCIAL
2.1.

Capital Social do INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

O capital social subscrito e integralizado 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.
2.2.

Capital Social da PRA VOCÊ – CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S/A

A PRA VOCÊ – CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S/A possui capital social, subscrito e integralizado, de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
3. INCORPORAÇÃO, AVALIAÇÃO E PATRIMÔNIO DAS INCORPORADAS.
3.1.

Data Base e Avaliação

O laudo de avaliação do patrimônio da Incorporada foi elaborado pela empresa Soltz, Mattoso & Mendes Auditores
Independentes-EPP, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Afonso Pena, nº 732 – 9º
andar, CEP 30.130-003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.692.848/0001-94 e no CRC/MG sob o nº 002684/0-o (“Soltz”), em
conformidade com o disposto no art. 227 da Lei das Sociedades por Ações, ad referendum dos acionistas/sócios das Partes
(“Laudos de Avaliação”), tendo sido concluído que:
a)

O patrimônio líquido da PRA VOCÊ – CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S/A a ser incorporado pela
Companhia foi avaliado no montante total negativo de R$ 674.157,11 (seiscentos e setenta e quatro mil, cento e
cinquenta e sete reais e onze centavos) com base no seu valor contábil, na data de 31 de julho de 2018 (“Data
Base”), de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme demonstrado nos livros e registros
contábeis da sociedade incorporada.
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3.2.
O patrimônio líquido da Incorporada, conforme avaliação descrita acima, será integralmente absorvido pela
Companhia, incluindo as variações patrimoniais ocorridas entre a Data Base e efetiva incorporação da Incorporada pela
Companhia. Os bens, direitos e obrigações da Incorporada a ser transferido à Companhia são aqueles descritos no respectivo
laudo de avaliação.
3.3.
Ausência de Aumento de Capital: a Incorporação não resultará em aumento ou redução do patrimônio líquido da
Companhia, tendo em vista que a Companhia é titular de 100% do capital social total da Incorporada, e o patrimônio líquido
da mesma encontra-se integralmente refletido no patrimônio líquido da Companhia, em decorrência da aplicação do
método de consolidação. Por esse motivo, não haverá emissão de novas ações ordinárias pela Companhia em substituição
ao seu atual investimento na Incorporada, não havendo ainda qualquer relação de troca. Não haverá alteração do capital
social ou do estatuto social da Companhia.
3.4.
Extinção da Incorporada: com a incorporação da Incorporada e a consequente versão de todo o patrimônio líquido
da mesma para a Companhia, a Incorporada será extinta nos termos do disposto no artigo 227 da Lei das Sociedades por
Ações, cabendo aos administradores da Companhia promover o arquivamento e publicação dos atos da operação.
3.5.
Dispensa do laudo de avaliação do artigo 264 da Lei das Sociedades por Ações e de demonstrações financeiras:
conforme recentes entendimentos da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) já demonstrados em consultas formuladas
em operações societárias semelhantes e, ainda, nos termos do disposto na Deliberação CVM nº 559, de 18 de novembro de
2008, não se aplica ao presente caso o disposto no artigo 264 da Lei das Sociedades por Ações, bem como nos artigos 6º e
7º da Instrução CVM nº 565, de 15 de junho de 2015.
4.

Ações da Incorporadora, Relação de Substituição e Direitos Políticos e Patrimoniais.

4.1.
Ausência de Critério de Determinação da Relação de Substituição e Avaliação: considerando que a Incorporada é
integralmente controlada pela Companhia (inexistindo, portanto, acionistas minoritários na Incorporada), a totalidade das
ações de emissão da Incorporada será extinta.
4.2.
Inexistência de Relação de Substituição: tendo em vista que inexistem sócios não controladores da Incorporada,
posto que esta é integralmente controlada pela Companhia, não há que se falar em relação de substituição de ações de
minoritários da Incorporadora por ações da Companhia.
5.

Demais Condições Aplicáveis à Incorporação.

5.1.
Atos Societários: será realizada Assembleia Geral Extraordinária da Incorporada e Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia para apreciação e deliberação a respeito da operação contemplada neste Protocolo.
5.2.
Inexistência de Direito de Retirada: conforme acima referido, não há que se falar em dissidência e exercício do
direito de retirada de acionista, visto que a Incorporada não possui acionista não controlador.
5.3.
Sucessão: a Companhia sucederá a Incorporada em seus direitos e obrigações, respondendo solidariamente pelas
obrigações da Companhia nos termos do disposto nos artigos 227 e 232, da Lei das Sociedades por Ações.
5.4.
Autorização: uma vez aprovada a incorporação da Incorporada, os diretores da Companhia ficam responsáveis e
autorizados a tomarem as medidas necessárias para a implementação dos termos e condições pactuados neste Protocolo,
nos termos da legislação aplicável.
5.5.
Foro: fica eleito o Foro da cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir quaisquer controvérsias
oriundas deste Protocolo.
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E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para um só
efeito, juntamente com duas testemunhas.

Belo Horizonte/MG, 05 de novembro de 2018.

INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

_______________________________________
Nome: Roberto Santoro Meirelles
Cargo: Diretor Presidente

_______________________________________
Nome: Camilo de Lelis Maciel Silva
Cargo: Diretor Executivo Adm. e Financeiro e RI

PRA VOCÊ – CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS S/A

_______________________________________
Nome: Alessandro C. de Souza Ferreira
Cargo: Diretor Presidente

_______________________________________
Nome: Camilo de Lelis Maciel Silva
Cargo: Diretor sem designação especifica

TESTEMUNHAS:
_______________________________________
Nome: Ana Paula C. Bentes
CPF: 856.011.446-72

_______________________________________
Nome: Fernando José Mancio Ramos
CPF: 289.132.838-83
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
ANEXO II
INFORMAÇÕES INDICADAS NO ANEXO 20-A DA ICVM 481/09 COM
RELAÇÃO À INCORPORAÇÃO DAS SOCIEDADES CONTROLADAS
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INFORMAÇÕES INDICADAS NO ANEXO 20-A DA ICVM 481/09 COM
RELAÇÃO À INCORPORAÇÃO DAS SOCIEDADES CONTROLADAS

1. Protocolo e justificação da operação, nos termos dos arts. 224 e 225 da Lei nº 6.404, de 1976
O protocolo de justificação da operação constitui o Anexo I desta Proposta de Administração.
2. Demais acordos, contratos e pré-contratos regulando o exercício do direito de voto ou a transferência de ações
de emissão das sociedades subsistentes ou resultantes da operação, arquivados na sede da companhia ou dos
quais o controlador da companhia seja parte.
O Acordo de Acionistas do Instituto Hermes Pardini S.A., sociedade subsistente da operação, encontra-se arquivado
na sede da Companhia e disponível no site de relacionamento com investidores da Companhia
(www.hermespardini.com.br/ri).
3. Descrição da Operação, incluindo:
a. Termos e Condições:
A operação consiste na Incorporação, pela Companhia, de sociedade controlada em relação a qual detêm a totalidade
do capital social.
A Incorporação não resultará em aumento ou redução do patrimônio líquido da incorporadora, tendo em vista que
a Companhia é titular de 100% do capital social total da Incorporada, e o patrimônio líquido da mesma encontra-se
integralmente refletido no patrimônio líquido da Companhia, em decorrência da aplicação do método de
consolidação. Por esse motivo, não haverá emissão de novas ações ordinárias pela Companhia em substituição ao
seu atual investimento nas Incorporadas, não havendo ainda qualquer relação de troca. Não haverá alteração do
capital social ou do estatuto social da Companhia.
A incorporação será realizada considerando-se o valor contábil do patrimônio líquido da Incorporada, conforme
refletido no respectivo balanço patrimonial de 31 de julho de 2018, sendo certo que as variações patrimoniais
apuradas a partir da referida data base serão apropriadas pela Companhia, passando-se para seus livros contábeis e
efetuando-se as necessárias alterações.
b. Obrigações de Indenizar:
i. Os administradores de qualquer das companhias envolvidas:
Não há.
ii. Caso a operação não se concretize:
Não há.
c. Tabela comparativa dos direitos, vantagens e restrições das ações das sociedades envolvidas ou resultantes,
antes e depois da operação.
Não haverá qualquer modificação dos direitos, vantagens e restrições das ações.
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d. Eventual necessidade de aprovação por debenturista ou outros credores
Em processo de obtenção das devidas aprovações, as quais serão obtidas até a data de realização da AGE.
e. Elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, em caso de cisão.
Não aplicável.
f. Intenção das companhias resultantes de obter registro de emissor de valores mobiliários.
Não aplicável.
4. Planos para condução dos negócios sociais, notadamente no que se refere a eventos societários específicos
que se pretenda promover
Não haverá a alteração da condução dos negócios da Companhia, que continuará exercendo suas atividades. As
atividades conduzidas atualmente pela Incorporada também terão continuidade, sendo exercidas em nome da
Companhia diretamente, a partir da Incorporação.
5. Análise dos seguintes aspectos da operação
a. Descrição dos principais benefícios esperados, incluindo: (i) sinergias; (ii) benefícios fiscais; e (iii) vantagens
estratégicas.
A Companhia pretende simplificar a estrutura organizacional e societária, propiciando, assim, uma redução dos seus
custos operacionais e administrativos, além de integração dos negócios e na geração de sinergias daí decorrentes.
b. Custos
A Companhia estima que os custos para a realização das incorporações, incluindo publicações, arquivamentos,
avaliadores, advogados e quaisquer outros profissionais contratados pela Companhia, para a assessoria na operação,
serão de aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
c. Riscos
A Companhia não vislumbra riscos significativos causados pela implementação da Operação. A Operação tem por
intuito os benefícios descritos no item (a) deste tópico, sendo que o sucesso da Operação dependerá, principalmente,
da habilidade da Companhia de realizar oportunidades de crescimento e economias de custo resultantes da
combinação dos seus negócios. Desse modo, tais benefícios podem não ocorrer totalmente, ou serem obtidos em
um prazo maior do que o esperado pela Companhia.
d. Caso se trate de transação com parte relacionada, eventuais alternativas que poderiam ter sido utilizadas
para atingir os mesmos objetivos, indicando as razões pelas quais essas alternativas foram descartadas.
Considerando que a Companhia detém a totalidade do capital social das Incorporadas, não há razões para a adoção
de outra estrutura societária que não sob a forma de incorporação para implementação da operação pretendida.
e. Relação de substituição.
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia é detentora da totalidade das ações emitidas pelas Incorporadas.
f. Nas operações envolvendo sociedades controladoras, controladas ou sociedades sob controle comum.

13 de 34

i. Relação de substituição de ações calculada de acordo com o art. 264 da Lei nº 6.404, de 1976.
Não aplicável, conforme item 5(e) acima.
ii. Descrição detalhada do processo de negociação da relação de substituição e demais termos e condições da
operação.
Não aplicável, conforme item 5(e) acima.
iii. Caso a operação tenha sido precedida, nos últimos 12 (doze) meses, de uma aquisição de controle ou de
aquisição de participação em bloco de controle: (a) análise comparativa da relação de substituição e do preço pago
na aquisição de controle; e (b) razões que justificam eventuais diferenças de avaliação nas diferentes operações.
Não aplicável, conforme item 5(e) acima.
iv. Justificativa de por que a relação de substituição é comutativa, com a descrição dos procedimentos e critérios
adotados para garantir a comutatividade da operação ou, caso a relação de substituição não seja comutativa,
detalhamento do pagamento ou medidas equivalentes adotadas para assegurar compensação adequada.
Não aplicável, conforme item 5(e) acima.
6. Cópia das atas de todas as reuniões do conselho de administração, conselho fiscal e comitês especiais em que
a operação foi discutida, incluindo eventuais votos dissidentes.
A operação foi objeto de deliberação pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 08 de
novembro de 2018. Referida ata encontra-se disponível, ainda, no website da Companhia
(www.hermespardini.com.br/ri), no website da CVM (www.cvm.gov.br) e no website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.bmfbovespa.com.br).
7. Cópia de estudos, apresentações, relatórios, opiniões, pareceres ou laudos de avaliação das companhias
envolvidas na operação postos à disposição do acionista controlador em qualquer etapa da operação.
O laudo de avaliação da Incorporada constitue o Anexo V da presente Proposta da Administração.
7.1.
Identificação de eventuais conflitos de interesse entre as instituições financeiras, empresas e os
profissionais que tenham elaborado os documentos mencionados no item 7 e as sociedades envolvidas na
operação.
Não foram identificados conflitos de interesse.
8. Projetos de estatuto ou alterações estatutárias das sociedades resultantes da operação.
Não aplicável, pois o Estatuto Social da Companhia não será alterado em razão da operação.
9. Demonstrações financeiras usadas para os fins da operação, nos termos da norma específica.
Conforme recentes entendimentos da CVM já demonstrados em consultas formuladas em operações societárias
semelhantes e, ainda, nos termos do disposto na Deliberação CVM nº 559, de 18 de novembro de 2008, não se aplica
ao presente caso o disposto no artigo 264 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, bem
como nos artigos 6º e 7º da Instrução CVM nº 565, de 15 de junho de 2015.
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10. Demonstrações financeiras pro forma elaboradas para os fins da operação, nos termos da norma específica.
Não aplicável, conforme item 9 acima.
11. Documento contendo informações sobre as sociedades diretamente envolvidas que não sejam companhias
abertas, incluindo:
a. Fatores de risco, nos termos dos itens 4.1 e 4.2 do formulário de referência.
As informações referentes à Incorporada, enquanto subsidiária integral da Companhia, e atuante no mesmo ramo
de mercado não apresenta riscos distintos daqueles apresentados pela Companhia em seu formulário de referência.
b. Descrição das principais alterações nos fatores de riscos ocorridas no exercício anterior e expectativas em
relação à redução ou aumento na exposição a riscos como resultado da operação, nos termos do item 5.4 do
formulário de referência.
A Companhia, em seu formulário de referência, identifica todas as variações de riscos de seu grupo empresarial,
incluindo a Incorporada. Nesse sentido, não houve a identificação de alterações dos fatores de riscos,
especificamente para a Incorporada.
c. Descrição de suas atividades, nos termos dos itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 do formulário de referência.
A Incorporada atua no mesmo ramo da Companhia, sendo que a descrição das atividades constantes do formulário
de referência abarcam também as atividades desempenhadas pela incorporada. No entanto, vale destacar os
seguintes dados da Incorporada:

A Pra Você – Centro de Especialdiades Médicas S/A tem por objeto a prestação de serviços de atividade médica
ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, serviços de vacinação e imunização humana,
atividade médica, serviços combinados de escritório e apoio administrativos.
d. Descrição do grupo econômico, nos termos do item 15 do formulário de referência.
A descrição constante no item 15 do formulário de referência da Companhia, reflete de forma exata o mesmo grupo
empresarial da Incorporada.
e. Descrição do capital social, nos termos do item 17.1 do formulário de referência.
A Pra Você – Centro de Especialdiades Médicas S/A possui capital social, subscrito e integralizado, de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) dividido em 500.000,00 (quinhentas mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal
12. Descrição da estrutura de capital e controle depois da operação, nos termos do item 15 do formulário de
referência.
Não aplicável, uma vez que não será alterada a estrutura de capital ou controle da Companhia.
13. Número, classe, espécie e tipo dos valores mobiliários de cada sociedade envolvida na operação detidos por
quaisquer outras sociedades envolvidas na operação, ou por pessoas vinculadas a essas sociedades, conforme
definidas pelas normas que tratam de oferta pública para aquisição de ações.
A Companhia é titular de 100% (cem por cento) do capital social da Incorporada, conforme demonstrado no item 11
(e).
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14. Exposição de qualquer das sociedades envolvidas na operação, ou de pessoas a elas vinculadas, conforme
definidas pelas normas que tratam de oferta pública para aquisição de ações, em derivativos referenciados em
valores mobiliários emitidos pelas demais sociedades envolvidas na operação.
Não aplicável.
15. Relatório abrangendo todos os negócios realizados nos últimos 6 (seis) meses pelas pessoas abaixo indicadas
com valores mobiliários de emissão das sociedades envolvidas na operação: (a) Sociedades envolvidas na
operação: (i) Operações de compras privadas: preço médio; quantidade de ações envolvidas; valor mobiliário
envolvido; percentual em relação a classe e espécie do valor mobiliário; demais condições relevantes; (ii)
Operações de vendas privadas: preço médio; quantidade de ações envolvidas; valor mobiliário envolvido;
percentual em relação a classe e espécie do valor mobiliário; demais condições relevantes; (iii) Operações de
compra em mercados regulamentados: preço médio; quantidade de ações envolvidas; valor mobiliário envolvido;
percentual em relação a classe e espécie do valor mobiliário; demais condições relevantes; (iv) Operações de venda
em mercados regulamentados: preço médio; quantidade de ações envolvidas; valor mobiliário envolvido;
percentual em relação a classe e espécie do valor mobiliário; demais condições relevantes; e (b) Partes
relacionadas a sociedades envolvidas na operação: (i) Operações de compras privadas: preço médio; quantidade
de ações envolvidas; valor mobiliário envolvido; percentual em relação a classe e espécie do valor mobiliário;
demais condições relevantes; (ii) Operações de vendas privadas: preço médio; quantidade de ações envolvidas;
valor mobiliário envolvido; percentual em relação a classe e espécie do valor mobiliário; demais condições
relevantes; (iii) Operações de compra em mercados regulamentados: preço médio; quantidade de ações
envolvidas; valor mobiliário envolvido; percentual em relação a classe e espécie do valor mobiliário; demais
condições relevantes; (iv) Operações de venda em mercados regulamentados: preço médio; quantidade de ações
envolvidas; valor mobiliário envolvido; percentual em relação a classe e espécie do valor mobiliário; demais
condições relevantes.
Não aplicável.
16. Documento por meio do qual o Comitê Especial Independente submeteu suas recomendações ao Conselho de
Administração, caso a operação tenha sido negociada nos termos do Parecer de Orientação CVM nº 35, de 2008.
Não aplicável.
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INFORMAÇÕES INDICADAS NO ANEXO 21 DA ICVM 481/09 COM
RELAÇÃO À EMPRESA AVALIADORA

1.

Listar os avaliadores recomendados pela administração

A Administração da Companhia vem recomendar para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 30 de
novembro de 2018, em conformidade com o Artigo 21, da Instrução n. 481/2009, a ratificação da nomeação da
seguinte empresa de avaliação especializada a qual será responsável pela elaboração do laudo de avaliação contábil
do patrimônio líquido da incorporada, a ser vertido à Companhia:
SOLTZ MATTOSO & MENDES AUDITORES INDEPENDENTES - EPP, sociedade simples, com sede na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Afonso Pena, nº 732, 9º andar, Bairro Centro, CEP 30.130-003, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 18.692.848/0001-94 e no CRC/MG sob o nº 002684/0-o (“Soltz”).
2.

Descrever a capacitação dos avaliadores recomendados

A Soltz atua há mais de 40 anos no mercado, prestando serviços relacionados à auditoria financeira, assessoria contábil
e regulatória, certificação contábil, avaliação de empresas, dentre outras. A empresa é regularmente inscrita no
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, estando habilitada para o desenvolvimento dos serviços
contratados.
3.

Fornecer cópia das propostas de trabalho e remuneração dos avaliadores recomendados

Nos termos do Anexo 21 da Instrução CVM 481, segue anexa a essa Proposta da Administração cópia da proposta de
trabalho e remuneração do avaliador recomendado. (Anexo IV).
4.
Descrever qualquer relação relevante existente nos últimos 3 (três) anos entre os avaliadores
recomendados e partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse
assunto
Até a data da presente Proposta, não havia qualquer relação entre os avaliadores recomendados e quaisquer partes
relacionadas à Companhia, conforme definidas nas regras contábeis aplicáveis.
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