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Ata da deliberação do Conselho de Administração
Realizada em 14 de setembro de 2018
Lavrada na forma de Sumário

1. Data, Hora e Local: Às 10h00min do dia 14 de setembro 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: Aprovação de Plano de Recompra de Ações de emissão da própria
Companhia.
6. Deliberações: Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, nos termos do artigo 30,
parágrafo 1º, alínea “b” da Lei n° 6.404/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), da Instrução
CVM 567 conforme alterada (“ICVM 567”) e do artigo 19, inciso “xxiv”, do Estatuto Social
da Companhia, a aquisição, pela Companhia de até 4.000.000 (quatro milhões) de ações

ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia (“Ações”),
respeitados os limites legais e já consideradas em ações em tesouraria, para manutenção em
tesouraria e/ou posterior alienação, sem redução do capital social da Companhia, podendo
ainda ser utilizadas para atender ao eventual plano de remuneração baseado em ações, a ser
executado em conformidade com a regulamentação aplicável (“Plano de Recompra de Ações”).
O objetivo do Programa de Recompra de Ações (i) viabilizar a entrega de ações aos
funcionários e administradores da Companhia e de suas controladas, no âmbito dos modelos
de remuneração e dos planos de incentivos de longo prazo aprovados pelos acionistas; ou (ii)
manter as ações em tesouraria para posterior alienação ou cancelamento, visando maximizar a
geração de valor para os acionistas da Companhia. O número total de ações de emissão da
Companhia em circulação em 31 de agosto de 2018, de acordo a definição do artigo 8º da
ICVM 567, é de 46.055.896 (quarenta e seis milhões, cinquenta e cinco mil, oitocentos e
noventa e seis). O Programa de Recompra de Ações entrará em vigor em 14 de setembro de
2018 e poderá ser realizado à conveniência da Companhia e o preço de aquisição não poderá
ser superior ao valor de mercado das ações. O número máximo de ações a serem adquiridas
pela Companhia será de até 4.000.000 (quatro milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal. As aquisições serão realizadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, a preços de
mercado e intermediadas através das seguintes instituições financeiras: (i) BTG Corretora (ii)
Bank of America Merril Lynch, (iii) Bradesco Corretora, (iv) Itaú Corretora, (v) JP Morgan e
(vi) Planner Corretora. Os membros do Conselho de Administração entendem que a situação
financeira atual da Companhia é compatível com a possível execução do Programa de
Recompra de Ações nas condições aprovadas, não sendo vislumbrado nenhum impacto no
cumprimento das obrigações assumidas com credores nem no pagamento dos dividendos
obrigatórios mínimos. As informações exigidas no Anexo 30-XXXVI da Instrução CVM n°
567, estão contidas no Anexo I à presente Ata.

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, 14 de setembro de 2018.
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INSTITUTO HERMES PARDINI S/A

Anexo 1
PLANO DE RECOMPRA DE AÇÕES DO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
ANEXO C DA INSTRUÇÃO CVM 567/15
NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES DE PRÓPRIA EMISSÃO
1.

Justificar pormenorizadamente o objetivo e os efeitos econômicos esperados da operação

O processo de aquisição de ações tem como objetivos (i) viabilizar a entrega de ações aos funcionários e
administradores da Companhia e de suas controladas, no âmbito dos modelos de remuneração e dos planos de
incentivos de longo prazo aprovados pelos acionistas; ou (ii) manter as ações em tesouraria para posterior alienação
ou cancelamento, visando maximizar a geração de valor para os acionistas da Companhia.
Com relação aos efeitos econômicos, a aquisição de ações próprias pode gerar os seguintes impactos:

2.



Aos acionistas: (i) maior retorno em dividendos e/ou juros sobre capital próprio, uma vez que as ações
adquiridas pela Companhia são retiradas de circulação do mercado e o pagamento de dividendos e/ou juros
sobre o capital próprio é distribuído para quantidade menor de ações, tendo em vista que as ações em
tesouraria não fazem jus ao recebimento de proventos; e (ii) aumento do percentual de participação do
acionista se houver cancelamento das ações.



À Companhia: melhoria de índices financeiros de capital como, por exemplo, o lucro por ação.

Informar as quantidades de ações (i) em circulação e (ii) já mantidas em tesouraria

Em 31 de agosto de 2018, a Companhia possuia 46.055.896 ações ordinárias (PARD3) em circulação.
Em 31 de agosto de 2018, a Companhia possuia 1.000.000 de ações ordinárias (PARD3) mantidas em tesouraria.

3.

Informar a quantidade de ações que poderão ser adquiridas ou alienadas

No contexto do Plano de Recompra de Ações, a Companhia poderá adquirir até 4.000.000 (quatro milhões) de ações
ordinárias (PARD3), sem redução do valor do capital social, que equivalem a, aproximadamente, 8,69% das
46.055.896 em circulação no mercado, com data-base em 31 de agosto de 2018. Apesar disso, será obedecido, a todo
tempo, o limite previsto no artigo 8º da Instrução CVM n.º 567, de 17 de setembro de 2015, de manutenção de, no
máximo, 10% das ações ordinárias em circulação de emissão da Companhia.

4.

Descrever as principais características dos instrumentos derivativos que a companhia vier a utilizar, se
houver

A Companhia não utilizará instrumentos derivativos.

5.

Descrever, se houver, eventuais acordos ou orientações de voto existentes entre a companhia e a contraparte
das operações

As aquisições de ações ocorrerão por meio de operações em bolsa de valores, não havendo orientações de voto entre a
Companhia e contrapartes na operação.

6.

Informações Na hipótese de operações cursadas fora de mercados organizados de valores mobiliários,
informar:
a) o preço máximo (mínimo) pelo qual as ações serão adquiridas (alienadas); e
b) se for o caso, as razões que justificam a realização da operação a preços mais de 10% (dez por cento)
superiores, no caso de aquisição, ou mais de 10% (dez por cento) inferiores, no caso de alienação, à
média da cotação, ponderada pelo volume, nos 10 (dez) pregões anteriores;

Não aplicável, pois as aquisições de ações de emissão da Companhia serão realizadas por meio de operações em bolsa
de valores a valor de mercado.
7.

Informar, se houver, os impactos que a negociação terá sobre a composição do controle acionário ou da
estrutura administrativa da sociedade

Não haverá impactos na estrutura administrativa da Companhia em razão da aquisição de ações de emissão própria,
nem impactos sobre a composição de seu controle acionário, uma vez que a Companhia possui bloco de controle
definido.

8.

Identificar as contrapartes, se conhecidas, e, em se tratando de parte relacionada à companhia, tal como
definida pelas regras contábeis que tratam desse assunto, fornecer ainda as informações exigidas pelo art.
8º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009

As aquisições de ações de emissão da Companhia serão realizadas por meio de operações em bolsa de valores e as
contrapartes não são conhecidas.
9.

Indicar a destinação dos recursos auferidos, se for o caso.

Não aplicável, tendo em vista que, por ora, a negociação se restringe à aquisição de ações e não à alienação.

10. Indicar o prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas
Até 18 meses, com início em 14 de setembro de 2018 até 13 de março de 2020, cabendo aos membros da Diretoria da
Companhia definirem o melhor momento para realizar a aquisição / alienação das ações.

11. Identificar instituições que atuarão como intermediárias, se houver
As operações de aquisição no contexto do Plano de Recompra de Ações serão realizadas por meio de operações em
bolsa de valores, com a intermediação das seguintes instituições financeiras: Bank of America Merril Lynch, Bradesco
Corretora, BTG Corretora, Itaú Corretora, JP Morgan e Planner Corretora, cabendo aos membros da Diretoria da
Companhia definirem a instituição a ser utilizada para realizar a aquisição / alienação das ações.

12. Especificar os recursos disponíveis a serem utilizados, na forma do art. 7º, § 1º, da Instrução CVM nº 567,
de 17 de setembro de 2015.

Serão destinados à realização do Programa recursos financeiros até o limite representado pelo saldo das reservas de
lucro e de capital disponíveis, constantes do último balanço aprovado da Companhia, excluindo-se os valores
constantes das reservas listadas no inciso I do parágrafo 1º do artigo 7º da Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro
de 2015.
13. Especificar as razões pelas quais os membros do conselho de administração se sentem confortáveis de que
a recompra de ações não prejudicará o cumprimento das obrigações assumidas com credores nem o
pagamento de dividendos obrigatórios, fixos ou mínimos.
As demonstrações financeiras demonstram que a liquidação da aquisição das ações de emissão própria não deve
prejudicar a capacidade da Companhia em cumprir todas as obrigações assumidas com credores e pagar os dividendos
mínimos obrigatórios aos acionistas.
Considerando que o presente Plano de Recompra de Ações compreende o total de 4.000.000 (quatro milhões) de ações
ordinárias e utilizando a cotação média de fechamento divulgada pela B3 nos pregões realizados nos últimos 90 dias
(de 15 de junho de 2018 a 13 de setembro de 2018), de R$ 17,29 (dezessete reais e vinte e nove centavos), temos que
o montante provável a ser utilizado caso fosse adquirida a totalidade das ações do Plano de Recompra de Ações ora
aprovado compreenderia o valor de R$ 69.160.000,00 (sessenta e nove milhões e cento e sessenta mil reais). Tal valor
representaria 61,6% do caixa disponível da Companhia, considerando o saldo de caixa de 30 de junho de 2018. Apesar
disso, a administração da Companhia administrará o Programa e o uso do caixa da Companhia para tal fim de forma
conservadora e que não coloque em risco o cumprimento das obrigações da Companhia.

