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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 21 de junho 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 a ratificação da nomeação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda, com sede na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, n.º 62, sala 601, Centro, CEP 20.021-290, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 08.681.365/0001-30 e no CRC/RJ sob o nº 005112/O-9, para elaborar o laudo de avaliação
do patrimônio da sociedade Diagnósticos Laboratoriais Especializados Ltda., sociedade empresária limitada,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.990.075/0001-86, com sede na Cidade de Minas Gerais, Estado do Rio de
Janeiro, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, n.º 1.018, salas 701 e 801, Copacabana, CEP 22060-002
(“DLE”), elaborado em atendimento ao artigo 256 da lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações” e “Laudo de Avaliação da Adquirida”, respectivamente);

(ii)

deliberar sobre o Laudo de Avaliação da DLE; e

(iii)

deliberar sobre a ratificação da aquisição, pela Companhia, da totalidade do capital social total e votante da
DLE (“Aquisição”);

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 artigo 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 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 artigo 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
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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)

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
(“ICVM 481/09”), a Companhia esclarece que não oferecerá, para a AGE ora convocada, mecanismo para
votação à distância.

(iii)

As informações e documentos previstos no artigos 124 e 135 da Lei das Sociedades por Ações e na ICVM
481/09, relacionados às matérias a serem deliberadas na AGE 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 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, 30 de maio 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 21 de
junho de 2018:
(i)
Deliberar sobre a ratificação da nomeação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda, com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, n.º 62, sala 601, Centro, CEP 20.021-290, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 08.681.365/0001-30 e no CRC/RJ sob o nº 005112/O-9, para elaborar o Laudo de Avaliação da Diagnósticos
Laboratoriais Especializados Ltda. (“Adquirida” ou “DLE”).
Proposta da Administração
As informações solicitadas no Anexo 21 da ICVM 481/09 com relação à empresa avaliadora estão indicadas no Anexo I desta
Proposta da Administração, e cópia de sua proposta de trabalho está indicada no Anexo II desta Proposta da Administração.
A administração da Companhia propõe aos acionistas a ratificação da nomeação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda.
para a elaboração do Laudo de Avaliação da Adquirida.
(ii)

Deliberar sobre o Laudo de Avaliação da DLE.

Proposta da Administração
A administração da Companhia propõe aos acionistas que examinem minuciosamente o Laudo de Avaliação da DLE (Anexo
III) e, após, aprovem-no sem ressalvas.
(iii)
Deliberar sobre a ratificação da aquisição, pela Companhia, da totalidade do capital social total e votante da DLE
(“Aquisição”).
Nos termos do “Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças” celebrado entre a Companhia e os sócios da
Adquirida em 30 de maio de 2018 (“Contrato de Aquisição”), a Companhia adquiriu a totalidade das quotas de emissão da
Adquirida, representativas da totalidade de seu capital social. A consumação da Aquisição ocorreu na data de assinatura do
Contrato de Aquisição, em 30 de maio de 2018.
O DLE foi fundado há 32 anos e desde então vem construindo sua reputação nas áreas de genética humana e doenças raras
no Brasil. Atua como centro de referência em exames altamente especializados, com foco em genética molecular,
bioquímica genética, triagem neonatal, investigação laboratorial para erros inatos do metabolismo, além de outras doenças
raras, sendo pioneiro na implantação de diversas técnicas e equipamentos até então indisponíveis no Brasil. No exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017, o DLE processou cerca de um milhão de testes especializados.
Por meio da Aquisição, a Companhia adquirirá, junto aos atuais sócios da Adquirida, 7.102.610 (sete milhões, cento e duas
mil, seiscentas e dez) quotas de emissão da Adquirida, representando a totalidade de seu capital social, pelo montante base
de R$68.867.344,05 (sessenta e oito milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinco
centavos) (“Preço de Aquisição”). O Preço de Aquisição será pago em 03 (três) parcelas, a primeira vencida em 30 de maio
de 2018 e as próximas devidas em 30 de maio de 2019 e 2020, respectivamente, e estará sujeito a ajustes a serem apurados
a partir do cálculo da dívida líquida e do capital de giro da Adquirida na Data de Fechamento.
Adicionalmente, a Companhia se comprometeu a fazer um pagamento de um valor adicional aos atuais sócios da Adquirida,
condicionado ao atingimento de metas de faturamento da Adquirida relacionadas a certos novos projetos indicados no
Contrato de Aquisição, sujeito a um limite máximo de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), corrigidos desde a data de
celebração do Contrato de Aquisição (“Earn-out”).
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Da terceira parcela do Preço de Aquisição, a depender do volume de contingências existentes na data de pagamento da
terceira parcela do Preço de Aquisição, será retido pela Companhia um montante correspondente a R$ 1.400.000,00 (um
milhão e quatrocentos mil reais) ou R$ 1.120.000,00 (um milhão e cento e vinte mil reais), de modo a garantir indenização
à Companhia por determinadas contingências da Adquirida (o qual poderá ser restituído aos sócios vendedores caso não
utilizados para indenizar a Compradora pelas referidas contingências).
Maiores informações sobre a Aquisição estão descritas no Anexo IV.
Conforme melhor detalhado no Anexo V desta proposta, a Companhia informa que a deliberação a respeito da ratificação
da Aquisição conferirá aos acionistas da Companhia dela dissidentes o direito de recesso, no prazo de 30 (trinta) dias
contados na data de publicação da ata de assembleia geral extraordinária que ratificar a Aquisição. Neste sentido, farão jus
ao direito de retirada os acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia na data da divulgação do
Comunicado ao Mercado que divulgou a Aquisição (30 de maio de 2018), inclusive (“Data de Corte”). Os acionistas titulares
de ações ordinárias que desejarem exercer o direito de recesso serão reembolsados pelo número de ações que possuírem
no momento de exercício do direito de recesso, até no máximo o número de ações de que eram titulares na Data de Corte.
As ações de emissão da Companhia adquiridas após a Data de Corte não conferirão aos seus titulares o direito de recesso.
Nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor por ação a ser pago em virtude do exercício do direito de
recesso será calculado com base no respectivo valor de patrimônio líquido por ação.
Com base nas demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017,
as quais já foram divulgadas pela Companhia, e foram devidamente aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária de 24 de abril de 2018, o valor de patrimônio líquido por ação é de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos).
Proposta da Administração
A Administração da Companhia recomenda que sejam analisadas as condições da Aquisição descritas no Anexo IV,
aprovando-as sem ressalvas.
A administração da Companhia propõe aos acionistas, caso aprovadas e/ou ratificadas as matérias expostas nos itens (i) e
(ii) acima desta Proposta da Administração, aprovarem, sem ressalvas, de forma definitiva, a Aquisição.
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM
21 DE JUNHO DE 2018
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I - INFORMAÇÕES INDICADAS NO ANEXO 21 DA ICVM 481/09 COM RELAÇÃO À EMPRESA AVALIADORA
(AQUISIÇÃO)

1.

Listar os avaliadores recomendados pela administração

A Administração da Companhia vem recomendar para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 21 de
junho de 2018, em conformidade com o Artigo 21, da ICVM 481/09, a ratificação da nomeação da seguinte empresa
de avaliação especializada a qual será responsável pela elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio
líquido das incorporadas e das adquiridas, nos termos da desta proposta:
Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Rua do Passeio, n.º 62, sala 601, Bairro Centro, CEP 20.021-290, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
08.681.365/0001-30 e no CRC/RJ sob o nº 005112/O-9.
2.

Descrever a capacitação dos avaliadores recomendados

A Apsis é uma empresa com aproximadamente 40 (quarenta) anos de mercado, prestando serviços relacionados a
assessoria contábil e regulatória, certificação contábil, avaliação de empresas, dentre outras. A empresa é
regularmente inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, 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 ICVM 481/09, segue anexa a essa Proposta da Administração cópia da proposta de
trabalho e remuneração do avaliador recomendado (Anexo II).
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
A Apsis atuou como empresa avaliadora, em todos os casos, para fins do atendimento ao artigo 256 da Lei das
Sociedades por Ações:
(i)

do patrimônio da sociedade Ecoar Medicina Diagnóstica Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 23.842.495/0001-00, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais

(ii)

do patrimônio da sociedade Laboratório de Análises Clinicas Humberto Abrão Ltda. sociedade limitada,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.119.152/0001-15, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, elaborado em atendimento ao artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações.
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(iii)

do patrimônio da sociedade Labfar Pesquisa e Serviços Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 13.780.714/0001-01, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

A Apsis tem atuado, ainda, em outras avaliações financeiras da Companhia, necessárias no curso normal de seus
negócios.
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM
21 DE JUNHO DE 2018
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

ANEXO II - PROPOSTA DE TRABALHO DA EMPRESA AVALIADORA (AQUISIÇÃO)
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Proposta Para Prestação de
Serviços
AP-00093/18-02 –
HERMES PARDINI
Empresa: INSTITUTO
HERMES PARDINI S/A
A/C: Sr. Maurício Leite

Página 10 de 58

DESDE 1978
GERANDO VALOR
A APSIS se destaca no mercado como uma empresa de consultoria especializada em
avaliações e em geração de valor para seus clientes. A credibilidade e a agilidade da
APSIS fazem com que seus serviços sejam referência para o mercado.

Mais de 20.000 laudos emitidos
Mais de R$ 500 bilhões em ativos avaliados
Mais de 18 milhões de ativos inventariados e conciliados
Mais de R$ 63 bilhões em imóveis avaliados
1.200 clientes, sendo 80% empresas de grande porte

CERTIFICADOS
PADRÃO INTERNACIONAL

MEMBROS
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Proposta AP-00093/18-02 – Hermes Pardini
2 de Fevereiro de 2018
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
Rua Aimorés, 66, Funcionários
Belo Horizonte - MG
A/C: Maurício Leite
Prezado Maurício Leite,
É com satisfação que apresentamos a nossa proposta para prestação de serviços. Colocamo-nos à disposição em
casos de dúvidas ou problemas.

1. ESCOPO DO PROJETO
1.1. Entendimento da situação
Conforme entendimentos mantidos, a Instituto Hermes Pardini S.A. (“Hermes Pardini”) está em processo de
aquisição de DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTDA (“DLE”).
Nesse sentido, procurou a APSIS para auxiliá-la na elaboração do laudo para atender ao artigo 256 da lei 6.404/76.
1.2. Descrição do projeto
Laudo LSA - Art. 256 - Aquisição de controle:
Elaboração de laudo de avaliação para determinação do valor de DLE adquirida por Hermes Pardini, conforme
disposto pelo artigo 256 da Lei das S/A (Lei 6.404/76).
Como determinado no artigo em referência, a empresa objeto será avaliada por 03 abordagens distintas, quando
aplicável, sendo essas:
•

Cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão organizado, durante os noventa dias
anteriores à data da contratação.

•

Valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliando o patrimônio a preços de mercado.

•

Valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior a 15 (quinze) vezes o lucro líquido
anual por ação (artigo 187 n. VII) nos 2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.

Tendo em vista as discussões mantidas com a administração da adquirente e análise de seu balanço patrimonial
contábil, definiu-se as seguintes principais premissas, visando atender aos três critérios acima descritos:
A companhia objeto não possui ações em bolsa ou no mercado de balcão. Dessa forma, essa metodologia não é
aplicável.
Para a realização da avaliação a preços de mercado do patrimônio líquido da companhia objeto serão realizadas
as seguintes etapas:
•

Exame das demonstrações contábeis;
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•

Definição dos critérios gerais de avaliação por grupo de contas dos ativos e passivos;

•

Identificação dos ativos e passivos a serem avaliados a mercado;

•

Identificação dos ativos e passivos não contabilizados que devem ser reconhecidos;

•

Determinação do valor de mercado dos ativos e passivos; e

•

Cálculo dos ajustes entre os saldos contábeis e os valores de mercado dos ativos e passivos relevantes
analisados.

Após análise detalhada do balanço e conversas com a administração da companhia, será avaliada a necessidade
de avaliação de ativos intangíveis, como carteira de clientes e contratos de prestação de serviços.
Ademais, será também avaliado o ativo fixo da mesma composto, majoritariamente por suas máquinas e
equipamentos, com base em critérios e metodologia descritos nos próximos capítulos.
Para a avaliação do ativo fixo serão realizadas as seguintes etapas:
•

Planejamento;

•

Avaliação Patrimonial; e

•

Elaboração de relatório patrimonial.

Os bens que farão parte do escopo estão classificados como:
•

Máquinas e Equipamentos;

•

Móveis e Utensílios; e

•

Equipamentos de Informática.

O escopo não contempla os seguintes tópicos:
•

Análise e conciliação das notas fiscais/documentos de compra;

•

Realização de carga dos dados levantados em sistema;

•

Parametrização ou fornecimento de sistemas;

•

Criação de layout de carga;

•

Inventário.

Observações:
O esforço de avaliação contempla a participação efetiva da engenharia clínica para a identificação das
características básicas dos equipamentos.
1.3. Documentação necessária

•
•

Balancete (na data base do trabalho)
Balancetes analíticos das empresas envolvidas na análise (inclusive coligadas e controladas) na data da
avaliação

•
•
•
•

Controle Patrimonial (bem a bem) do imobilizado das empresas em excel
Dados (nome, telefone, e-mail) do responsável da empresa pelo gerenciamento do projeto
Demonstrações contábeis das empresas dos últimos exercícios
Identificação dos ativos e passivos a serem avaliados
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•
•
•
•
•
•
•

Identificação dos ativos e passivos não contabilizados que devem ser reconhecidos
Lista de endereços das respectivas unidades operacionais
Orçamento plurianual (receitas, custos e despesas de venda, gerais e administrativas)
Planilha de endividamento (bancários, impostos, financiamentos, sócios e controladora)
Plano de investimentos (futuros e em andamento)
Projeções de fluxo de caixa das empresas objeto da análise (se houver)
Resumo dos principais contratos em andamento

1.4. Caso a documentação e/ou as informações necessárias para o desenvolvimento do trabalho proposto não sejam
fornecidas pelo cliente e a obtenção ou elaboração delas resulte em horas adicionais de trabalho da equipe
APSIS envolvida no projeto, as referidas horas serão apuradas e cobradas conforme tabela de valor hora/homem
vigente. Isso também ocorrerá quando a documentação ou as informações forem substituídas após o início da
execução do projeto.
1.5. Qualquer trabalho não descrito no escopo da presente proposta, direta ou indiretamente relacionado com a
proposição aqui apresentada, que venha a ser realizado por solicitação do cliente, será cobrado como horas
adicionais de trabalho da equipe APSIS envolvida no projeto, ou, caso solicitado, poderá ser objeto de nova
proposta. As referidas horas serão apuradas e cobradas conforme tabela de valor hora/homem vigente.
1.6. O escopo da proposta não inclui horas para esclarecimentos à Auditoria. As horas que se fizerem necessárias
serão cobradas conforme tabela de valor hora/homem vigente.

2. METODOLOGIA
Apesar das consideráveis diferenças entre elas, todas as metodologias de avaliação derivam de um mesmo princípio:
o da substituição. Segundo ele, nenhum investidor pagará por um bem valor superior ao que pagaria por outro bem
substituto e correspondente.
Abaixo, segue um resumo das metodologias de avaliação.
• Abordagem de mercado - Visa comparar a empresa em análise com outras recentemente vendidas ou em
oferta no mercado (múltiplos ou cotação em bolsa).
• Abordagem dos ativos - Visa analisar os registros contábeis e avaliar o valor do patrimônio líquido contábil
ou o valor do patrimônio líquido a valor de mercado. Esse último considera os ajustes efetuados para os ativos e
passivos avaliados (diferença entre os saldos líquidos contábeis e os valores de mercado).
• Abordagem da renda - É também conhecida como fluxo de caixa descontado. Nessa metodologia, o valor
de mercado da empresa é igual ao somatório de todos os benefícios monetários futuros que essa pode oferecer a seu
detentor (valores futuros convertidos a valor presente, por meio de uma taxa apropriada).
O quadro a seguir resume as metodologias anteriormente descritas e aponta as indicações, dificuldades e vantagens
de cada uma delas. A APSIS determinará a metodologia mais indicada para o objetivo proposto.
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3. APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO
O relatório final será apresentado sob a forma digital, ou seja, documento eletrônico em PDF (Portable Document
Format) com certificação digital*, e ficará disponível em ambiente exclusivo do cliente em nossa extranet pelo prazo
de 90 (noventa) dias.
Caso o cliente solicite, a APSIS disponibilizará, sem custo, em até 05 (cinco) dias úteis, o documento impresso em
uma via original.
* Certificação Digital: tecnologia de identificação que permite a realização de transações eletrônicas dos mais diversos tipos,
considerando a integridade, a autenticidade e a confidencialidade dos dados, de forma a evitar que adulterações, captura de
informações privadas ou outros tipos de ações indevidas ocorram.

4. PRAZO
4.1. A APSIS apresentará minuta dos relatórios no prazo de 10 (dez) dias úteis, levando-se em consideração que a
contratante e/ou os envolvidos disponibilizará/ão todas as informações necessárias à realização do trabalho.
4.2. Ao receber a minuta do laudo, o cliente terá o prazo de até 20 (vinte) dias para solicitar esclarecimentos e
aprovar a emissão do laudo final. Decorrido o referido tempo, a APSIS poderá considerar o trabalho como
encerrado e estará autorizada a emitir a fatura final, independentemente da emissão do laudo final. Após a
aprovação da minuta, a APSIS terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a emissão do laudo final.
4.3. O início dos serviços se dará com o aceite expresso da presente proposta, pagamento do sinal e recebimento da
documentação integral necessária ao desenvolvimento do trabalho.
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4.4. Alterações solicitadas após a entrega do Laudo Digital estarão sujeitas a novo orçamento.

5. HONORÁRIOS
5.1. Os honorários profissionais para a execução dos serviços, abrangendo todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), correspondem a R$ 26.300,00 (vinte e seis mil e trezentos
reais), a serem pagos da seguinte forma:
• 50,00% (cinquenta por cento) do valor total, no aceite da presente proposta
• 50,00% (cinquenta por cento) do valor total, na entrega da minuta do trabalho
5.2. Para cada etapa mencionada acima, o vencimento da fatura correspondente ocorrerá em 05 (cinco) dias
contados a partir de cada evento que deu origem à cobrança. Após o vencimento, serão cobrados juros de 1%
(um por cento) ao mês sobre o valor líquido da nota fiscal, mais 2% de multa sobre o valor da fatura, pelo
inadimplemento.
5.3. As atividades que extrapolarem o escopo previsto serão informadas ao cliente e cobradas mediante emissão de
relatório de atividades pela APSIS, contendo data, descrição das atividades e tempo utilizado.

6. VALIDADE DA PROPOSTA
A presente proposta é válida pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua apresentação.

7. CONFIDENCIALIDADE
A APSIS responsabiliza-se pela manutenção do mais absoluto sigilo com relação às informações confidenciais que
venha a conhecer por ocasião da execução dos serviços. Para efeitos desta proposta, será considerada confidencial
toda e qualquer informação a que a APSIS venha a ter acesso, direta ou indiretamente, em função dos serviços a
serem prestados.
As informações confidenciais incluem todo tipo de documentação oral, escrita, gravada e computadorizada, ou
divulgada pelo cliente por meio de qualquer forma, ou obtida em observações, entrevistas ou análises, abarcando,
apropriadamente e sem limitações, todos os maquinários, composições, equipamentos, registros, relatórios, esboços,
uso de patentes e documentos, assim como todos os dados, compilações, especificações, estratégias, projeções,
processos, procedimentos, técnicas, modelos e incorporações tangíveis e intangíveis de qualquer natureza.

8. CONDIÇÕES GERAIS
8.1. Os parâmetros básicos pertinentes ao escopo do serviço serão definidos imediatamente após o aceite desta
proposta, para permitir o planejamento dos trabalhos a serem executados.
8.2. Nossos trabalhos não representam uma auditoria ou revisão das demonstrações financeiras realizadas de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Consequentemente, nosso trabalho não pode ser
considerado como uma opinião ou conclusão no que tange tal aspecto.
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8.3. A presente proposta poderá ser rescindida, desde que em comum acordo entre as Partes. Nesse caso, será devido
à APSIS o pagamento dos honorários estabelecidos na Cláusula Sexta, proporcionalmente aos trabalhos já
realizados.
8.4. As despesas com viagem e hospedagem, caso necessárias para a realização dos serviços, não estão inclusas no
valor da/o presente proposta/contrato e serão cobradas à parte, estando, todavia, sujeitas à aprovação prévia
do cliente. Se as providências relativas a compra de passagens e diárias de hotel forem de responsabilidade da
APSIS, as despesas serão cobradas por meio de nota de débito, com apresentação dos comprovantes, e serão
isentas da incidência de quaisquer tributos, por não constituírem o objeto da presente contratação.
8.5. Para os trabalhos que envolverem as áreas de engenharia, será enviada a Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART), para colhimento da assinatura do contratante. A ART é um documento que confere legitimidade ao
trabalho realizado e fica registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
8.6. Ao final do trabalho, será encaminhado um modelo de Atestado de Capacidade Técnica (ACT) para análise do
contratante. Em caso de aprovação, solicitaremos o retorno do ACT preenchido e assinado em papel timbrado
da empresa.
8.7. Fica eleito o foro a Capital da Cidade do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir qualquer eventual dúvida durante a efetivação da/o presente proposta/contrato, bem
como todos os casos não previstos neste instrumento.
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9. ACEITE E CONTRATO
Aceita a proposta, ela deverá ser subscrita pelo representante legal da empresa solicitante e restituída à empresa
contratada, acompanhada de toda a documentação necessária para o início da realização dos trabalhos.
Restituída à contratada, a presente proposta adquire forma de contrato, nos moldes da legislação civil em vigor.
E, por estarem justos e acertados, os representantes legais das empresas assinam a presente proposta, que será
automaticamente convertida em contrato de prestação de serviços, em 02 (duas) vias.
Aguardando um pronunciamento de V.Sas, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,

LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA
Vice-Presidente Técnico

AMILCAR DE CASTRO
Diretor

Aceite:
______________________________
(Local / Data)

___________________________________
Representante Legal

CNPJ da empresa contratante:
Testemunha 01:

Testemunha 02:

CPF:

CPF:

RIO DE JANEIRO
Rua do Passeio, nº 62, 6º andar
Centro • Rio de Janeiro • RJ • CEP 20021-280
Tel.: +55 21 2212-6850
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Este documento corresponde a um Sumário Executivo do Laudo de Avaliação AP-00093/18-02, elaborado pela APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
Informamos que o Laudo de Avaliação completo em questão foi emitido na data de 30 de maio de 2018 e enviado à administração da HERMES PARDINI.
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SUMÁRIO DO LAUDO :

AP-00093 /18-02

SOLICITANTE:

INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. , doravante denominada HERMES PARDINI.

DATA-BASE:

31 de dezembro de 2017

Sociedade anônima abe rta, com sede à Rua Aimorés, nº 66, Funcionários, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, inscrita no CNPJ sob nº 19.378.769/0001-76.
OBJETO:

DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTDA. , doravante denominada DLE.

Sociedade simples limitada, com sede à Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1.018, Salas 701 e 801, Copacabana,
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 28.990.075/0001-86.
OBJETIVO:

Determinar o valor da DLE, adquirida por HERMES PARDINI, para ate nder ao Artigo 256 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.),
Inciso li, Parágrafos 1° e 2°.

Sumário do Laudo AP-00093/18-02
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1. INTRODUÇÃO
A APSIS, com sede à Rua do Passeio, nº 62, 6° Andar, Centro, Cidade e Estado

A equipe responsável pela realização deste trabalho é constituída pelos

do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 27.281.922/0001·70 e no

seguintes profissionais:

CORECON/RJ sob o nº RF.02052, foi nomeada pela HERMES PARDINI para
determinação do valor da DLE, para atender ao Artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei
das S.A.), em função da aquisição de 100%de suas quotas.
Na elaboração deste trabalho, foram utilizados dados e informações fornecidos
por terceiros, na forma de documentos e entrevistas verbais com o cliente. As
estimativas utilizadas nesse processo estão baseadas em:

BRUNO DE SOUZA COELHO TURQUETO TEIXEIRA
Projetos
GIANCARLO NALDI FALKENSTEIN
Projetos
Contador (CRC/SP- 317492/0-1 )
MARCIA APARECIDA DE LUCCA CALMON
Diretora

Demonstrações financeiras históricas da empresa.

MARINA RAGUCCI DA SILVA FREIRE
Projetos
Economista

Projeções plurianuais da DLE.

ROBERTO AL VARIZ SOARES DA SILVA
Projetos

Balanço da DLE na data-base.
•

ANTONIO OCTAVIO DE NIEMEYER
Projetos
Economista (CORECON/RJ 27275)

Sumário do Laudo AP-0009 3/ 18-02
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS
As informações a seguir são importantes e devem ser cuidadosamente lidas.
O Relatório objeto do trabalho enumerado, calculado e particularizado obedece criteriosamente aos princípios fundamentais descritos a seguir:
•

Os consultores não têm interesse, direto ou indireto, nas companhias

O Relatório foi elaborado pela APSIS e ninguém, a não ser os seus próprios

envolvidas ou na operação,

consultores, preparou as análises e correspondentes conclusões.

bem como não há qualquer outra

circunstância relevante que possa caracterizar conflito de interesses.
•
•

•

A APSIS assume total responsabilidade sobre a matéria de Avaliações,

Os honorários profissionais da APSIS não estão, de forma alguma, sujeitos

incluindo as implícitas, para o exercício de suas honrosas funções,

às conclusões deste Relatório.

precipuamente estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos próprios.

No melhor conhecimento e crédito dos consultores, as análises, opiniões

•

O presente Relatório atende a recomendações e critérios estabelecidos

e conclusões expressas no presente Relatório são baseadas em dados,

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pelos Uniform

diligências, pesquisas e levantamentos verdadeiros e corretos .

Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP) e lnternational

Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros, sendo

Valuation Standards Council (IVSC), além das exigências impostas por

que suas fontes estão contidas e citadas no referido Relatório.

diferentes órgãos, como Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e

Para efeito de projeção, partimos do pressuposto da inexistência de ônus

Valores Mobiliários (CVM).

ou gravames de qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, atingindo as
•

•

•

O controlador e os administradores das companhias envolvidas não

empresas em questão, que não os listados no presente Relatório.

direcionaram, limitaram, dificultaram ou praticaram quaisquer atos que

O Relatório apresenta todas as condições limitativas impostas pelas

tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o

metodologias adotadas, quando houver, que possam afetar as análises,

conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de

opiniões e conclusões apresentadas .

trabalho relevantes para a qualidade das conclusões contidas neste
trabalho.

Sumário do Laudo AP-00093/18-02
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3. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE
•

Para elaboração deste Relatório, a APSIS utilizou informações e dados de

diversas

pela administração da empresa ou obtidos das fontes mencionadas. Sendo

operacionais futuras, tais como: preços, volumes, participações de

assim, a APSIS assumiu como verdadeiros e coerentes os dados e

mercado, receitas, impostos, investimentos, margens operacionais etc.

obtidos

para

este

Relatório e

não

tem qualquer

premissas,

realizadas

na

presente data,

de

projeções

Assim, os resultados operacionais futuros da empresa podem vir a ser

responsabilidade com relação a sua veracidade.

diferentes de qualquer previsão ou estimativa contida neste Relatório,

O escopo deste trabalho não incluiu auditoria das demonstrações

especialmente caso venha a ter conhecimento posterior de informações

financeiras ou revisão dos t rabalhos realizados por seus auditores. Sendo

não disponíveis na ocasião da emissão do Laudo.

assim, a APSIS não está expressando opinião sobre as demonstrações

Esta avaliação não reflete eventos e seus impactos ocorridos após a data

financeiras da Solicitante.

de emissão deste Laudo.

Não nos responsabilizamos por perdas ocasionais à Solicitante e suas

•

controladas, a seus sócios, diretores, credores ou a outras partes como
consequência da utilização dos dados e informações fornecidos pela
•

As análises e as conclusões contidas neste Relatório baseiam-se em

históricos auditados por terceiros ou não auditados, fornecidos por escrito

informações
•

•

A APSIS não se responsabiliza por perdas diretas ou indiretas nem por
lucros cessantes eventualmente decorrentes do uso indevido deste Laudo.

•

Destacamos que a compreensão da conclusão deste Relatório ocorrerá

empresa e constantes neste Relatório.

mediante a sua leitura integral e a de seus anexos, não se devendo,

Nosso t rabalho foi desenvolvido unicamente para o uso dos Solicitantes e

portanto, extrair conclusões de sua leitura parcial, que podem ser

seus sócios, visando ao objetivo já descrito. Portanto, este Relatório não

incorretas ou equivocadas.

deverá ser publicado, circulado, reproduzido, divulgado ou utilizado para
outra finalidade que não a já mencionada, sem aprovação prévia e por
escrito da APSIS.
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4. SUMÁRIO
A APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., doravante denominada APSIS, foi

•

§

1° A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de

nomeada pela HERMES PARDINI para determinação do valor da DLE para

avaliação, observado o disposto no Art. 8°,

atender ao Artigo 256 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A. ), Inciso li, Parágrafos 1°

prévia autorização da Assembleia Geral, ou à sua ratificação, sob pena

e 2º em função da aquisição de 100% de suas quotas.

de responsabilidade dos administradores,

O Art. 256 da Lei nº 6.404/76 dispõe que:

elementos necessários à deliberação;
•

A compra, por companhia aberta, do controle de qualquer sociedade
mercantil, dependerá de deliberação da Assembleia Geral da compradora,
especialmente convocada para conhecer da operação, sempre que:
•

•

§

§§

1° e 6 °, será submetido à

instruido com todos os

2 ° Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos três

valores de que trata o Inciso li do caput, o acionista dissidente da
deliberação da assembleia que aprovar terá o direito de retirar-se da
companhia mediante reembolso do valor de suas ações, nos termos do

I - O preço de compra constituir, para a compradora, investimento

art. 137, observado o disposto em seu Inciso li. (Redação dada pela Lei n º

relevante (Artigo 247, parágrafo único); ou

9.457, de 1997).

li - O preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia o
maior dos 3 (três) valores a seguir indicados:
o

Cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão
organizado, durante os noventa dias anteriores à data da contratação;
(Redação dada pela Lei n º 9.457, de 1997);

o

Valor de patrimônio liquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado o
patrimônio a preços de mercado (Artigo 183,

o

§

1°);

Valor do lucro liquido da ação ou quota, que não poderá ser superior
a 15 (quinze) vezes o lucro liquido anual por ação (Artigo 187 n. VII)
nos 2 (dois) últimos exercicios sociais, atualizado monetariamente.
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CONCLUSÃO
Para fins do Art. 256, §1 °, da Lei das S.A., tornando por base estudos da APSIS

Para fins de atendimento ao Art. 256, §2º, a avaliação foi feita por meio das

e as informações fornecidas pela administração da companhia, concluíram os

metodologias citadas na lei mencionada, em seu Artigo 256, Inciso li.

peritos que o valor econômico da DLE, de acordo com a metodologia do fluxo
de caixa descontado, na data-base de 31 de dezembro de 2017, é o seguinte:
Taxa de retorno esperado
Taxa de crescimento perpetuidade

13,5%

14,5%

15 ,5%

4,9%

4,9%

4,9%

O primeiro item não se aplica a esta avaliação, urna vez que a adquirida não
está listada em bolsa.
Os procedimentos técnicos empregados no presente Laudo estão de acordo
com os critérios estabelecidos pelas normas de avaliação.

VALOR ECONÔMICO DA DLE
FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

44.130

42.310

40.604

O quadro a seguir apresenta o resumo dos resultados calculados, comparando

VALOR RESIDUAL DESCONTADO

46.988

38.744

32.318

o valor de aquisição com o maior dos valores encontrados, corno determinado

VALOR OPERACIONAL DE DLE (R$ mil)

91.118

81.054

72.922

1.219

1. 219

1.219

92.337

82. 273

74.141

CAIXA LÍQUIDO
VALOR ECONÔMICO DE DLE (RS mil)

As premissas consideradas para cálculo do Fluxo de Caixa Descontado

no Inciso li, Parágrafo 2º da referida lei.
VALOR DE AQUISIÇÃO POR QUOTA (RS mil)
Valor estimado da aquisição

80.000

N° de quotas

7.102.610

Valor estimado da aquisição por quota

0,011

encontram-se descritas no Anexo 28.
Valor da cotação média das ações em
bolsa nos últimos 90 dias

N/A

Valor do patrimônio liquido
avaliado a preços de mercado
por quota (RS mil)

0, 0012

Valor do lucro líquido
(RS mil) por quota

0,0065

Comparação com o v alor de aquisição

9,57x

1,74x
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5. DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 256 DA LEI Nº 6.404/76
Esse relatório visa atender ao Artigo 256 da Lei nº 6.404/76, que dispõe:
A compra, por companhia aberta, do controle de qualquer sociedade

•

§ 1° A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de

mercantil, dependerá de deliberação da Assembleia Geral da compradora,

avaliação, observado o disposto no Art. 8°, §§ 1° e 6 º, será submetido à

especialmente convocada para conhecer da operação, sempre que:

prévia autorização da Assembleia Geral, ou à sua ratificação, sob pena

•

•

I - o preço de compra constituir, para a compradora, investimento

de responsabilidade dos administradores, instruído com todos os

relevante (Artigo 247, parágrafo único); ou

elementos necessários à deliberação;

li - o preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia o
maior dos 3 (três) valores a seguir indicados:
o

o

•

§

2 ° Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos três

valores de que trata o Inciso li do caput, o acionista dissidente da

Cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão

deliberação da assembleia que aprovar terá o direito de retirar-se da

organizado, durante os noventa dias anteriores à data da contratação;

companhia mediante reembolso do valor de suas ações, nos termos do

(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997);

Art. 137, observado o disposto em seu Inciso li. (Redação dada pela Lei

Valor de patrimônio liquido (Artigo 248) da ação ou quota, avaliado o

nº 9.457, de 1997).

patrimônio a preços de mercado (Artigo 183, § 1º);
o

Valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior
a 15 (quinze) vezes o lucro liquido anual por ação (artigo 187 n. VII)
nos 2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.
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6. AVALIACÃO
- COTACÃO
MÉDIA DAS ACÕES
EM BOLSA
,
,
,
A DLE é uma sociedade empresária limitada de capital fechado e , portanto,
não tem ações negociadas em bolsa ou em balcão organizado. Assim sendo,
esta metodologia não se aplica a esta avaliação.
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7 . AVALIAÇÃO - VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO A MERCADO POR QUOTA
PRINCIPAIS ETAPAS DA AVALIAÇÃO
Para a avaliação do patrimônio líquido a mercado, é realizada a apuração dos
valores justos dos ativos e passivos. O ponto de partida são os valores
registrados na contabilidade. As principais etapas no processo de avaliação a
valor justo são as seguintes :

•

•

IMOBILIZADO

Após da análise das demonstrações financeiras da DLE, identificamos os
seguintes

ativos

no

imobilizado:

Móveis

e

Utensílios;

Máquinas

e

Equipamentos; Biblioteca e Equipamentos de Informática . Como não há

Leitura e análise das demonstrações financeiras da empresa .

evidências de que esses itens estejam registrados no balanço a valores que

Análise das contas de ativo e passivo registradas no balanço patrimonial

divirjam substancialmente de seus valores de mercado, o valor patrimonial

da empresa, visando identificar os critérios de avaliação adotados na

desse grupo de ativos foi considerado para determinar seu valor de mercado,

contabilidade e as contas suscetíveis a ajustes.

não havendo, portanto, identificação de mais-valia.

Ajustes dos ativos intangíveis operacionais relevantes pelos seus
respectivos valores de mercado, com base nas premissas e critérios de

Tendo em vista os itens expostos, segue o patrimônio líquido a valor de
mercado da DLE.

avaliação elaborados pela APSIS .
ATIVOS SEM MAIS-VALIA IDENTIFICADA
INTANGÍVEL

Após análise das demonstrações financeiras da DLE, identificamos dois ativos
registrados como intangíveis: Marcas e Patentes; Sistemas, Aplicativos e

Softwares. No presente Laudo, não realizamos a avaliação a mercado desses
ativos, pois não constatamos evidências concretas de que tenham valores a
mercado diferentes do registrado no balanço.
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A

~

aPSIS
BALANÇO PATRIMONIAL DLE
(RS mil)

Den>NSTRAÇÔE.s CONTÁBEIS
SAL.DOS EM DEZ 201 7

AT IVO CIRCULANTE

6.366 , 87

Oispooi bilidad?

l.458,.SS
3.336,]3.

aientes tlaciona.is
Qientes no Exterior

12,93

Adianta.rnentos

46,60
3.S,02

T ribulos e Contnbui(,l',es a Compensar
Esto~es

Despe-..as A~tKi i:,adas a Apropria. r
Outros Ativos
AT IVO NÀOCIRCULANTE

AJ LISTES AMERCADO

1.42.S,63
4S. ,04
0.04
3.942, 72

301,49

SALDOS A MERCADO
6.366 ,8 7
1.-458,.SS
3.336,73
12,93
46,60
3.S,02
1.·U.S,63
45,04
O.Cl-4
4.244,21

REALJZÁV8.. A LONGO PRAZO

3, 89

3,89

Titll!os a Receber d? Te r<2iros

3 ,89

3,.S9

11 , 67
11,67
3.917, 12

11,67

DepôsilDS ..k.idiciais
1NVESTIMENTOS
Lab Re-02 - Labora. tório d? R1,f Erência
11''0BIUZADO

lmobilizadoOrisJ nal

.l,'áquinas e E~i:,amentos
/.'oveis e Utensilios

lnstal.3.(,1',es
Comp.,tacbres e l'l;rif;iricos
Benfeitorias em Imóveis de Tera>iros

301,49

6.404,02
4.9n,21
217,.el
17 ,03

231 , 65
31,91
212,84

1.006 ,27
167,69

(23, 11)

U,67
4.218,61
6.635 ,67
S..004, 12
45-0,7 1
17,03
9$3 , 16
167,69

Livros T écni<IlS

9,47

.

9,47

Aparelhos T~fônicos

3 ~49

.

3,49

Deprecia~oAcurnulada

(2.486 , 90)

69, 84

(2.417,06)

N.iquinas e E~i:,ama1tos

(1.899,58)

60,74
(11,99)
O, 14
20,37

(t..eJ.e,84)

/,'oveis e Uta>stl ios
lnsta.1.a.(,l',es
Comprtacbres e Periféricos
B;;nf.,itorias em Imóveis d? Teroeiros

(91,62)
(10,39 )
(47.e,06 )

(to3,62)
(10,2S.)
(45-7 ,69)

(6,55)

0,56

(S.,99)

(9,70)

0,03

(0,67)

Livros Técni<IlS
Apa.re'.hos Tâefônicos

INTANGÍVEL
T OTAL DO AT IVO

10,05
10.309,60

301 ,49

10,05
10. 611,08
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A

~

aP515

.

BALANÇO PATRll"OH IAL OLE
(RS

mi ~

PASSIVO CIRCULANTE

Fornec,,.ão !?5

EmprE?.s.t i~

e Financ ia.~ntos

obrig,a.çê.5 Trabalhi;tas
o brigaçÔ?; Tnbutírias

.

Df.MOOSTR.AÇOES COO TABEIS

SALDOS EM DE2 201 7

AJUSTES A J'!ERCAOO

SAL DOS A J'!ERCAOO

2.. 0 77, 07

2. .077,0 7

1.'2SS, 4 S

1.2!'.S, 45

70,71

70,71

~37,2]

4 37,ZJ

1 3-1 ,.só

1l1,S.6

cor1t3.S a ?a.sar

73,64

7l,M

Acfia.nt3. ms-1\tos

10S,19

105, 19

PASSIVO HAO CIRCU LAtlTE
EXI Gl\'EL A LOH C-0 PR.AZO

Em,pr,é,;ti roo;, Fin3.nciamentos '=' Parc&mentos
PATRIMOH 10 LIQUIDO
I U JAL UOt'A!,,~IY U

172., 119
172.,1!9

1 72., 119

-

172., 119

1 72. , 89

172, 1!9

8 . 0 59 , 1>3

391 , 49

8 . 361 , 12

1U .JUY, b U

J4J1,"l-Y

1u.0 1 1, uts
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8. AVALIAÇÃO - VALOR DO LUCRO LÍQUIDO POR QUOTA
Foi adotada, no presente Laudo, a abordagem da renda para o atendimento ao critério de avaliação do lucro líquido por ação ou quota, conforme determinado no
Artigo 256, Inciso li, Alínea C, da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A. ). Por esse critério, chega-se ao valor do lucro líquido por quota através da projeção dos lucros
líquidos futuros, trazidos a valor presente, utilizando-se uma taxa de desconto apropriada (vide o Anexo 1 ).
O lucro líquido projetado por quota é superior a quinze vezes o lucro líquido médio anual por quota da DLE nos dois últimos exercícios sociais, atualizados
monetariamente pela inflação acumulada do período. Portanto, o valor a ser considerado para esta análise é o valor do lucro líquido médio anual por quota da DLE
nos dois últimos exercícios sociais. Para a média histórica, foram utilizados os valores dos anos de 2016 e 2017 .
ANÁLISE DO LUCRO LÍQUIDO POR QUOTA
Valor do lucro líquido projetado (RS mil)
Quantidade de quotas adquiridas
Valor por quota (RS mil)
Valor por quota histórico (RS mil)
Valor utilizado (RS mil)*

80.000
7. 102.610
0,011
0,006
0,006

RESULTADOS HISTÓRICOS AJUSTADOS
2016

20 17

Resultado da empresa no período (RS mil)

2.630

3.431

Resultado atualizado pelo IPCA (RS mil)*

2. 697

3.431

Número de quotas
Lucro por quota
15x
Média

7.102.610
0,0004
0,006
0 ,006

7.102.610
0,0005
0,007

* Limitado a 15 (quinze) vezes o lucro líquido médio anual por quota nos 02 (dois)

últimos exercícios sociais, atualizados monetariam ente p elo IPCA (RS).
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9. AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA DLE
Visando atender ao Parágrafo 1º do Artigo 256 da Lei das S.A., foram realizadas as projeções do fluxo de caixa da companhia para determinar o seu valor econômico.
A tabela a seguir apresenta o resumo dos resultados encontrados, considerando as expectativas apresentadas pela administração da companhia, conforme
demonstrado detalhadamente no Anexo 2 do presente Laudo.

Taxa de retorno esperado
Taxa de crescimento perpetuidade

13,5%

14,5%

15,5%

4,9%

4,9%

4,9%

VALOR ECONÔMICO DA DLE
FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

44.130

42.310

40.604

VALOR RESIDUAL DESCONTADO

46.988

38.744

32.318

VALOR OPERACIONAL DE DLE (RS mil)

91.118

81.054

72.922

1.219

1. 219

1.219

92.337

82 . 273

74. 141

CAIXA LÍQUIDO
VALOR ECONÔMICO DE DLE (RS mil)
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10.CONCLUSÃO
PARÁGRAFO 1: Para fins do Artigo 256, §1 º, da Lei das S.A., à luz dos exames realizados na documentação anteriormente mencionada e tomando por base estudos
da APSIS, concluíram os peritos que o valor econômico da DLE, de acordo com a metodologia do fluxo de caixa descontado, na data-base de 31 de dezembro de
2017, é de RS 82. 273 mil (oitenta e dois milhões, duzentos e setenta e três mil reais).
PARÁGRAFO li: Concluíram os peritos que o valor estimado pago pela HERMES PARDINI por quota da DLE ultrapassa uma vez e meia o maior dos três valores
calculados, de acordo com as metodologias previstas no Artigo 256, Inciso li , Parágrafo 2º da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.), na data-base de 31 de dezembro de
2017, conforme tabela abaixo.
VALOR DE AQUISIÇÃO POR QUOTA (R$ mil)

Valor estimado da aquisição
Nº de quotas

80.000
7.102.610

Valor estimado da aquisição por quota

0,011

Valor da cotação média das ações em
bolsa nos últimos 90 dias
N/A

Valor do patrimônio líquido
Valor do lucro líquido
avaliado a preços de mercado
(RS mil) por quota
por quota (RS mil)

0,0012
Comparação com o valor de aquisição
9,57x

0,0065
1,74x

São Paulo, 30 de maio de 2018.

1

Ú,i-.ú:,•it l' ~ u.Ç

MARCIA APARECIDA DE LUCCA CALMON

GIANCA~LO NALDI FALKENSTEIN

Diretora (CRC/1 SP-143169/0-4)

Projetos ·
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11. RELAÇÃO DE ANEXOS
1.

RESUMO DE AVALIAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO

2.

DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE

RIO DE JANE.IRO - RJ
Centre, ( · P 20021 2 d('
fd
55(21l2112-6850Fax

SÃO PAULO - SP

55(2112212·6851

Con,olaçc10, CFP 01221200
el . • 55 11 1 455G 21G
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ANEXO 1
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RESULTADOS DA AVALIAÇÃO
Os cálculos avaliatórios para determinação do valor dos bens pertencentes à DLE, na data-base de 31 de dezembro de 2017, foram elaborados de acordo com os
métodos descritos no Laudo de Avaliação completo. Ressaltamos que foi realizada somente a avaliação de máquinas e equipamentos detidos pelas empresas, uma
vez que os demais itens não apresentam indício de mais-valia.
Na tabela a seguir, apresentamos o resumo dos valores encontrados .
A

~

aP515
30/11/2017

Data-base:

EMPRESA

DESCRIÇÃO DA CONTA

DLE

Benfeitoria Imóveis Terceiros*

DLE

Biblioteca Técnica*

e Perifér icos

DLE

Computadores

DLE

Equipamentos de Comunicação*

DLE

Instalações*

DLE

Máquinas

DLE

Móveis

DLE

Softwares*

DLE

Veículos*

e Equipamentos

e Utensílios

VALOR DE
AQUISIÇÃO

167.691,00
9.466,73
1.006.267,26
3.487,00
17.028,79
4.972.208,20
227.873,34
12.920,00
415.000,00
6 .831 . 942,32

DEPRECIAÇÃO

5.991,73

461.284,79
668,38
10.247,48
1.857.865,26
89.725,10
2.658,23

VALOR DE
REPOS IÇÃO

161.699,27
9.466,73
544.982,47
2.818,62
6.781,31
3.114.342,94
138.148,24
10.261,77

167.691,00
9.466,73
983.161,70
3.487,00
17.028,79
5.004.120,93
450.712,60
12.920,00
415.000,00
7.063 . 588, 75

-

2.428.440, 97

VALOR
CONTÁBIL

3 .988.501,35

VALOR JUSTO

VUE

161.699,27
9.466,73
525.471,62
2.818,62
6.781,31
3.165.277,24
347.093,97
10.261,77

4. 228.870,53

• Contas não avaliadas
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ANEXO 2
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0360 - DLE - DIAGNÓSTICOS LAS. ESPECIALIZADOS

BALANCETE DO PERÍODO

Período: 01/01/17 até 31/12/17
CONTA

Hora: 11 :13

DESCRIÇÃO

SALDO ANTERIOR DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

Ativo

10.441.430,69

112.017.996, 97

112.149.831,86

10.309.595,80

1,1

Circulante

6.135.819,21

111.534.460,54

111.303.407,32

6.366.872,43

1.1.1

Disponibilidade

904.675,37

76.818.132,88

76.263.930,46

1.458.877, 79

1.1.1.01

Caixa

950,42

228.442,81

228.771,78

621,45

1.1 .1.01.0001

Caixa

950,42

228.442,81

228.771,78

621, 45

1.1.1.02

Bancos -Conta Corrente

932,85

52.895.711,19

52.825.984,53

70.659, 51

1.1.1.03

Aplicações de Liquidez Imediata

871.771,47

23.289.572,06

22.801.107,22

1.360.236,31

1.1.1.05

D eposito Conta Caução

31.020,63

28.658, 12

32.318,23

27.360,52

1.1.1.05.0001

Deposito Caução

31.020,63

28.658,12

32.318,23

27.360,52

1.1.1.06

Direitos a Liberar

0,00

375.748,70

375.748,70

1.1.1.06.0001

Saldos a Liberar

º·ºº

0,00

375.748,70

375.748,70

0,00
4.862.958,22

1.1 .2

Direitos Reallzavels a Curto Prazo

5.186.764, 16

34.191.401,55

34.515. 207,49

1.1.2. 01

Clientes Nacionais

4.071.661, 02

22.013.811,12

22.748. 739,02

3.336.733,12

1.1.2. 02

Clientes no Exterior

13.385, 64

65,094,90

65.551,74

12.928,80

2.000,00

28,85

1.1.2.03

Títulos e Contas a Receber

0,00

2.028,85

1.1.2.03.0004

Cheque Devolvido

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

1.1 .2.03.0005

Outrosv aloresa receber

0,00

28,85

0,00

28,85

1.1.2.07

Adiantamentos

29.709,09

5.167.783,16

5.150.889,38

46.602,87

1. 1.2.08

Tributos e Contribuições a Compensar

5.983,21

1.291.607,04

1.259.568,85

38.021 ,40

1.1.2.10

Estoques

1.066.025,20

5.651.063,22

5.288.458,50

1.428.629,92

1.1.2.10.0001

Estoques

1.066.025,20

5.651.063,22

5.288.458,50

1.428.629,92

1.1.2.12

Glosa a recuperar

0,00

13,26

º·ºº

13,26

1.1.2.12.0001

G losa a recuperar

0,00

13,26

0,00

13,26

1.1.3

Valores a Apropriar

44.379,68

524.926, 11

524. 269,37

45.036,42

1.1.3.01

Despesas Antecipadas a Apropriar

44.379,68

524.926, 11

524.269,37

45.036,42

1.1.3.01.0002

Seguros

20.646,32

20.467,90

25.175,94

15.938,28

1.1.3.01 .0003

Vale Transporte a Apropriar

5.652,93

171.914,46

167.754,05

9.813,34

1.1.3.01.0004

Vale Refeição a Apropriar

18.080,43

287.234,45

286.030,08

19.284,80

1.1.3.01 .0005

1PTU a Apropriar

0,00

45.309,30

45.309,30

0,00

1,2

Ativo Não Clrculante

4.305.611,48

483.536,43

846.424, 54

3.942.723,37
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1. 2. 1

Reallzavel a Longo Prazo

0,00

116. 115,89

112.225,83

1. 2.1.01

Tltulos a Receber de Te rceiros

0,00

4.071 ,36

181,30

3.890,06

1.2.1.01.0003

Net pago em duplicidade

0,00

181 ,30

181,30

0,00

3.890,06

1.2. 1.01.0004

Fedex pago em duplicidade

0,00

3.666,14

0,00

3.666,14

1.2.1.01.0005

T ele! one OI pago em duplicidade

0,00

223,92

0,00

223,92

1.2.1.02

Depósitos Judiciais

0,00

11 2.044,53

112.044, 53

0,00

1.2.1 .02.0001

Causas Trabalhistas

0,00

107.747,16

107.747,16

0,00

1.2.1 .02.0002

Causas Cfv eis

0,00

4.297,37

4.297,37

0,00

1.2.2

Invest i me mos

11.665,73

11.665,73

11.665,73

11 .665,73

1.2.2. 01

Participações Avaliadas pelo Custo Corri

0,00

11.665,73

0,00

11 .665,73

1.2.2.01 .0001

ParticipaçOes Av . pelo Custo Corrigido

0,00

11.665,73

0,00

11.665,73

1.2.2.02

Participações Avaliadas pela Equlv Patr

11.665,73

0,00

11.665,73

0,00

1.2.2.02.0001

La b Rede· Laboratório de Rei erência

11.665,73

0,00

11 .665,73

0,00

1. 2.3

lmoblllzado

4. 287.497,37

350.134,81

720.511 ,04

3.917.121,14

1. 2.3.01

B ens e Direitos em Uso

6.053.887,47

350.134,81

0,00

6.404.022,28

1.2.3.01.0001

Máquinas e Equipamentos

4.847.274,56

124.933,64

0,00

4.972.208,20

1.2.3.01.0002

Móveis e Utensilios

147.908,43

79.964,90

0,00

227.873,33

1.2.3.01 .0004

1nsta lações

17.028,79

0,00

0,00

17.028,79

1.2.3.01 .0005

Computadores e Periféricos

938.721 ,96

67.5 45,27

0,00

1.006.267,23

1.2.3.01 .0007

Benfeitorias em lmóv eis de Terceiros

90.000,00

77.691 ,00

0,00

167.691,00

1.2.3.01.0008

Liv ros Tecnicos

9.466,73

0,00

0,00

9.466,73

1.2.3.01.0010

Aparelhos Tele! õnicos

3.487,00

0,00

0,00

3.487,00

1.2.3.06

Depreciação Acumulada

•1 .766.153,42

0,00

714.197,02

-2.480.350,44

1.2.3.06.0001

Deprec Acum • Máquinas e Equipamentos

-1.405.340,31

0,00

494.243,34

-1.899.583,65

1.2.3.06.0002

Oeprec Acum • Móveis e UtensilK>s

-71 .413,56

0,00

20.210,50

-91.624,06
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1.2.3.06.0003

Deprec Acum - 1nsta lações

-8.686,47

0 ,00

1.702,92

- 10.389,39

1.2.3.06.0004

Deprec Acum- Computado res e Perif éric

-280 .364,36

º·ºº

197.691,54

-478.055,90

1.2.3.06.0005

Deprec Acum- Equip de Comunicação

-34 8,72

0,00

348,72

-697,44

1. 2.3.07

Amortização Acumul ada

-23 6,68

0, 00

6.314,02

-8.550, 70

1.2.3.07.0001

Amort Acum - Benf eitorias I mov eis T erc

-236,68

0,00

6.314,02

-6.550,70

1.2.4

Ativo Intangível

6.448,38

5.620,00

2.021 ,94

10.046,44

1.2.4.01

Software

7.300,00

5.620,00

º·ºº

12.920,00

1.2.4.01.0001

Software

7.300,00

5.620,00

0,00

12.920,00

1.2.4. 03

Amortização Acumulada

-851 ,62

º·ºº

2 .021,94

-2.873,56

1.2.4.03.0003

AmortAcum-Software

-851,62

0,00

2.021,94

-2.873,56

2

Pass ivo

-10.441 .430,69

28. 53 3.074,96

2 8.4 0 1.240,0 7

-10.309.595,8 0

2 ,1

Pass ivo Circulante

-3.461 . 387,72

22.696.227,06

21.311.910,39

-2.077.071 ,05

2.1. 1

Fornecedores

-2.224. 246,40

12.565.098, 15

11.599.296,86

-1 .258.445, 11

2.1. 1.01

Fornecedores Nac lona Is

-2. 224.246,40

12.491.526,24

11.525.724,95

-1 .258.445,11

2.1.1.02

Fornecedores no exterior

º·ºº

73.571 ,91

73.571 , 91

2. 1.2

º·ºº

Emprestlmos e Fina nciame ntos

-848. 779,41

752 .623,6 1

174. 549,20

-70.705,00

2. 1.2.01

Empre stlmos e Fina nciamentos Bancários

-882. 507 ,17

731.296,66

140.821 ,43

-92.031 ,94

2.1.2.01 .0001

Empréstimos Banco do Brasil

-30.155,25

30.378,13

222,88

2.1.2.01.0002

Empréstimos Banco do Brasil- Toquio

-560.319,98

608.886,69

48.566,71

2. 1.2.01 .0004

Empréstimo Banco Bradesco 004.051.334

º·ºº
º·ºº

-92.031 ,94

92.031 ,84

92.031,84

-92.031,94

2.1.2.03

Enca rgos Financ e iros a Tra nscorrer

33.7 27, 76

21 .326,95

33.727,77

21 .3 26,94

2.1.2.03.000 1

(-)Encargos Financeiros a Apropriar

33.727,76

21.326,95

33.727,77

21 .326,94

2.1.3

Obrigações Tra balh istas

-373. 9 15, 15

6.198.787,50

6. 262. 103 ,65

-437. 231,30

2.1.3.0 1

Folha de Pagame nto de Empregados

-295. 312,05

5.13 2.487,92

5.186.933,00

-349.757,13

2. 1.3.02

Folha de Pagamento Autonomos

º·ºº

46.540,63

46.540,63

2.1.3.02.0001

Autônomos a Pagar

º·ºº

0,00

46.540,63

46.540,63

0 ,00

2.1. 3.03

Folha de Pagamento D irig e ntes

-4.806,00

83.304,00

84.906,00

-8.408,00

2. 1.3.03.0001

Pro Labore a Pagar

-4.806,00

83.304,00

84.906,00

-6.4 08,00

2.1. 3.04

Enca rgos Soe la Is a Pagar

-73.797,10

936.454, 95

943.724,02

-81 .066, 17

2.1.3.04.0001

I NSS a Recolher

-56.058,47

767.901 , 13

774.068, 11

-62.225,45

2.1.3.04.0002

FGTSa Pagar

-16.288,51

157.802, 11

159.734,80

- 18 .221,20

2.1.3.04.0003

ContributÇão a Sindicatos a Recolher

-1.450,12

10.751,71

9 .921,11

-619,52

2.1.4

Obrigações Tributárias

-136. 704,05

1.72 7.451 ,79

1.72 2.605, 27

-131.857,53
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2.1.4.01

Impostos Retidos

.;io.478,33

263.819,97

269.024,53

2.1.4.02

Impostos e Con1rlbulções sobre o Lucro

-44.847,42

216.190,37

212.970,79

-41 .627,84

2.1.4.02.0001

IRPJ a Pagar

-33.874,24

140.665,01

136. 179,03

-29.388,26

2.1.4.02.0002

Contribuição Social a Pagar

-1 0.973, 18

75.525,36

76.791,76

-12.239,58

.;i5.682,89

2.1.4.03

lmpos1os e Contribuições sobre Recel1a

-61 .378,30

1. 247.441,45

1.240.609,95

-54 .546,80

2.1.4.03.0001

Cofins a Pagar

-2.980,36

480.472,47

477.492, 11

2.1.4.03.0002

Pisa Pagar

º·ºº

-645,84

104.142, 10

103.496,26

2. 1.4.03.0003

º·ºº

ISS a Pagar

-57.752, 10

662.826,88

659.621,58

-54.546,80

2.1.5

Contas a Pagar

-50.728,69

1.223.696,61

1.246.607,52

-73.639,60

2. 1.5. 01

Contas de Consumo a Pagar

-8.143, 81

375. 101,53

376. 152,09

-9. 194,37

2. 1.5.01 .0002

Tele! one a Pagar

-4. 160,50

134.403, 13

133.961,86

-3.719,23

2. 1.5.01 .0003

Energia Eletrica a Pagar

-3.983,31

240.698,40

242. 190,23

-5.475, 14

2.1 .5.02

Demais Contas a Pagar

-42.584,88

848.595,08

870.455,43

-64.445,23

2.1. 6

Adiantamentos

-27.014,02

228.569.40

306.747,89

-105. 192,51

2.1.6.01

Adiantamentos de Clientes

-27.014,02

228.569,40

306.74 7,89

-105. 192,51

2.1.6.01.0001

Adiantamentos de Clientes

-27.014,02

228.569,40

306.747,89

-105. 192,51

2,2

Passivo Não Circulante

-140. 985,41

92.031 ,84

123.936,95

-172.890,52

2.2.1

Emprestlmos, Financia mentos e Parcela men

-140.985,41

92.031 ,84

123.936,95

-172. 890,52

2.2.1.01

Emprestlmos e Financiamentos Bancários

-168.725 ,23

92.031,84

º·ºº

-76.693,39

2.2. 1.01 .0002

Empréstimos Banco Bradesco 004.051.334

-168.725,23

92.031,84

0,00

-76.693,39

2 .2.1. 05

Enca rgos Financeiros a Transcorrer

27.739,82

º·ºº

21 .326,95

6.412,87

2.2.1.05.0001

(-)Encargos Financeiros a Apropriar

27.739,82

0,00

21.326,95

6.412,87

2. 2. 1.06

Adlant. Futuro Aumento de Capital

º·ºº

º·ºº

102.610,00

-102.610,00

2.2. 1.06.0001

Adiant. Futuro Aumento de Capital

0,00

0,00

102.610,00

-102.610,00

2,3

Patrlmonlo Liquido

-6.839.057,56

5 .744.816,06

6.965.392, 73

-8.059.634,23

2.3.1

Capital

-500.000,00

º·ºº

Capital Saciai

-500.000,00

0,00

º·ºº
º·ºº

-500.000,00

2.3.1.01
2.3. 1.0 1.0001

Capital Social Subscrito

-500.000,00

0,00

º·ºº

-500.000,00

2.3. 3

Lucros/Prejuízos Acumulados

-6.339.057,56

5.744.816,06

6.965.392, 73

-7.559.634,23

2.3.3.01

Lucros/Prejuízos Acumulados

-6.339.057,56

5. 744.816,06

6. 965.392,73

-7.559.634,23

2.3.3.01.0001

Lucros/Prejulzos Acumulados

-6.339.057,56

2.313.842,56

3.53 4.419,23

-7.559.634,23

2.3.3.01.0003

Resultado Liquido do Exercício

º·ºº

3.430.973,50

3.430.973,50

0,00
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-500.000,00

0360 • DLE • DIAGNÓST ICOS LAB. ESPECIAL IZADOS

BALANCETE DO PERÍODO

Página: 9

Período: 01/01/17 até 31/12/17

Hora: 11 :14

Data: 05/0312018

CONTA

DESCRIÇÃO

SALDO ANTERIOR

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

2

Passivo

-10.441.430,69

28.533.074,96

28.401.240,07

-10 .309.595,80

2,1

Passivo Circulante

-3.461.387,72

22.696.227 ,06

21.31 1.910,39

-2.077. 071 ,05

2.1. 1

Fornecedores

-2.224.246,40

12.565.098,15

11 .599.296,86

-1.258.445,11

2.1. 1.01

Fornecedores Nacionais

-2. 224.246,40

12.491.526,24

11.525.724,95

-1 .258.445, 11

2.1. 1.02

Fornecedores no exterior

0,00

73.571,91

73.571,91

0,00

0,00

18.774,39

18.774,39

0,00

2.1.1.02.0001
2. 1. 1.02.0002

0,00

2.390,37

2.390,37

0,00

2. 1. 1.02.0003

0,00

3.814,88

3.81 4,88

0,00

2. 1. 1.02.0004

0,00

2.567,30

2.567,30

0,00

2. 1. 1.02.0005

0,00

2.543,72

2.543,72

0,00

2.1.1.02.0006

0,00

21.287,46

21 .287,46

0.00

2. 1.1.02.0007

0,00

5.177,50

5.177,50

0,00
0,00

2.1.1.02.0008

0,00

17.016,29

17.016,29

2.1.2

Empresllmos e Financiamentos

-648. 779,41

752.623,61

174.549,20

-70.705, 00

2.1.2.01

Emprest lmos e Financiamentos Bancários

-682.507,17

731.296, 66

140.821,43

-92.031,94

2.1.2.01.0001

Empréstimos Banco do Brasil

-30. 155,25

30.378,13

222,88

0,00

2.1.2.01 .0002

Empréstimos Banco do Brasil- Toquio

-560.319,98

608.886,69

48.566,71

0,00

2. 1.2.01 .0004

Empréstimo Banco Bradesco 004.051.334

-92.031 ,94

92.031,84

92.031,84

-92.031,94

2.1.2.03

Encargos Financeiros a Transcorrer

33.727,76

21.326,95

33.727,77

21.326,94

2.1.2.03.0001

(-)Encargos Financeiros a Apropriar

33.727,76

21.326,95

33.727,77

21.326,94

2.1.3

Obrigações Trabalhlstas

-373.915, 15

6. 198.787, 50

6.262.103,65

-437.231 ,30

-295.312,05

5. 132.487,92

5.186.933,00

-349.757,13

2. 1.3.01

Folha de Pagamento de Empregados

2. 1.3.01.0001

Saláriosa Pagar

-81.1 80,92

1.203.814,57

1.220.254,79

-97.621,14

2. 1.3.01 .0002

Férias e Encargos a Pagar

-209.504,96

2.747.022,68

2.787.053,71

-249.535,99

2. 1.3.01.0003

Rescisões de Empregados a Pagar

-1 .376, 17

96.879,83

95.503,66

0,00

2. 1.3.01 .0004

13' Salário e Encargos a Pagar

0,00

1.048.505,77

1.048.505, 77

0,00

2.1.3.01.0007

Esta giários a Pagar

-3.250,00

36.265,07

35.615,07

-2.600,00

2.1.3.02

Folha de Pagamento Autonomos

º·ºº

46.540,63

46.540,63

0,00

2.1.3.02.0001

Autônomos a Pagar

0,00

46.540,63

46.540,63

0,00

2.1.3.03

Folha de Pagamento Olrlgen1es

-4.806, 00

83.304, 00

84.906,00

-6.408,00
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2. 1.3.03.0001

P ro Labore a Pagar

-4.806,00

83.304,00

84.906,00

2.1.3.04

Enca rgos Sociais a Pagar

-73.797, 10

936.454,95

943.724,02

-81 .066, 17

2.1.3.04.0001

INSS a Recolher

-56.058,47

767.901, 13

774.068,11

-62.225,45

-6.408,00

2.1.3.04.0002

FGTSa Pagar

-16.288,51

157.802, 11

159.734,80

-18.221,20

2.1.3.04.0003

Contribuição a Sindicatos a Recolher

-1 .450,12

10.751,71

9.921 ,11

-619,52

2. 1.4

Obrigações Tributárias

-136. 704,05

1. 727.451, 79

1.722.605,27

-131. 857,53

2.1.4. 01

Impostos Retidos

-30.4 78,33

263. 819,97

269.024,53

-35.682, 89

2.1.4.01 .0001

IRF a Recolher- Retido Pessoa Flsica

-313,59

2.049,36

2.049,36

-313,59

2.1.4.01 .0002

IRF a Recolher-Retido Pessoa Jurldica

-2.765,43

30.844,23

30.728,47

-2.649,67

2.1.4.01.0003

IRF a Recolher-Funcionários

-10.914,48

71 .018, 46

73.289,18

-13.185,20

2.1.4.01.0004

ISS Retido a Recolher

-1.682,39

23.556,66

23.593,43

-1 .719,16

2.1.4.01.0006

Contribuição Social Retida a Recolher

0,00

16,37

16,37

0,00

2.1 .4.01.0007

Pis Retido a Recolher

0,00

10,64

10,64

0,00

2. 1.4.01.0009

P is/Cofins/CSLL Retido a Recolher

-14.068,21

119.199,72

12 1.044,56

- 15.913,05

2.1.4.01 .0011

1NSS Retido a Recolher

-734,23

17.124,53

18.292,52

- 1.902,22

2.1.4.02

Impostos e Contribuições sobre o Lucro

-44.847,42

216. 190,37

212. 970,79

-41 .627,84

2.1.4.02.0001

IRPJ a Pagar

-33.874,24

140.665,01

136.179,03

-29.388,26

2.1.4.02.0002

Contribuição Social a Pagar

-10.973,18

75.525,36

76.791 ,76

-12.239,58

2.1 .4.03

Impostos e Contribuições sobre Rece ita

-81.378,30

1.247.441,45

1.240.609,95

-54.546,80

2.1.4.03.0001

Cofins a Pagar

-2.980,36

480.472,47

477.492, 11

0,00

2.1.4.03.0002

Pisa Pagar

-845,84

104.142, 10

103.496,26

o.ao

2.1.4.03.0003

ISSa Pagar

-57.752,10

662.826,88

659.621,58

-54.546,80

2. 1.5

Contas a Pagar

-50.728,69

1.22 3.696,61

1.246.607,52

-73.639, 60

2. 1.5.01

Contas de Consumo a Pagar

-8.143,81

375. 101,53

376.152,09

-9. 194,37

2.1.5.01 .0002

Tele! one a Pagar

-4.160,50

134.403,13

133.961,86

-3.719,23

2.1.5.01.0003

Energia Eletrica a Pagar

-3.983,31

240.698,40

242.190,23

-5.475, 14

2.1. 5.02

Oemafs Contas a Pagar

-42.584,88

848.595,08

870.455,43

-84.445,23

2. 1.5.02.0003

Seguros a Pagar

- 18.613,29

29.412,50

20.497,35

-9.698, 14

778.712,73

-51 .992,40

2.1.5.02.0004

Aluguel a Pagar

0,00

726.720,33

2.1.5.02.0005

Cart'lo de Crédrto a Pagar

0,00

22.647,93

25.402,62

-2.754,69

2.1.5.02.0006

Outras Contas a Pagar

-23.971,59

24.505,02

533,43

0,00

2.1.5.02.0010

IPTUa Pagar

0,00

45.309,30

45.309,30

2.1.6

Adiantamentos

-27.014,02

º·ºº

228.569,40

306.74 7,89

-105.192,51
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2.1.6.01

Adi antamentos de Clientes

2. 1.6.01 .0001

Adiantamentos de Clientes

2,2

Passivo Não Clrculante

2.2. 1

Empre stlmos, Financiamentos e Parcetamen

-140. 985,41

92.031,84

123.936,95

-172.890,52

2.2. 1.01

Emprestlmos e Financiamentos Bancários

-168. 725,23

92.031,84

0,00

-76.693,39

2.2.1.01.0002

Empréstimos Banco Bradesco 004.051.334

-168.725,23

92.031,84

0,00

-76.693,39

2. 2.1.05

Encargos Financeiros a Transcorrer

27.739,82

0,00

21.326,95

6.412,87

2.2. 1.05.0001

(-)Encargos Financeiros a Apropriar

27.739,82

0,00

21 .326,95

6.412,87

2.2. 1.06

Adlan1. Futuro Aumento de Capital

º·ºº

0,00

102.610,00

-102.610,00

2.2. 1.06.0001

Adiant. Futuro A umento de Ca pital

0,00

0,00

102.610,00

-1 02.610,00

2,3

Patrlmonlo Liquido

-6.839.057,56

5.744.816,06

6.965.392,73

-8.059.634,23

2.3.1

Capital

-500.000,00

0,00

2.3.1.01

Capital Social

-500.000,00

0,00

º·ºº
º·ºº

-500.000,00

2.3.1.01 .0001

Capital Social Subscrito

-500.000,00

0,00

0,00

-500.000,00

2.3.3

Lucros/Prejuízos Acumulados

-6.339. 057,56

5. 744.81 6,06

6.965.392, 73

-7.559.634,23

2. 3.3.01

Luc ros/Prej uízos Acumulados

-6. 339.057,56

5.744.816,06

6.965.392,73

-7.559.634,23

2.3.3.01 .0001

Lucros/Prejulzos Acumulados

-6.339.057,56

2.313.842,56

3.534.419,23

-7.559.634,23

2.3.3.01 .0003

Resultado Liquido do Exercido

0,00

3.430.973,50

3.430.973,50

0,00

-27.014,02

228.569,40

306.747,89

-27.014,02

228.569,40

306.747,89

-105. 192,51

-140. 985,41

92.031,84

123.936,95

-172.890,52
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-105. 192,51

-500.000,00

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM
21 DE JUNHO DE 2018
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

ANEXO IV - INFORMAÇÕES INDICADAS NO ANEXO 19 DA ICVM 481/09 COM RELAÇÃO À AQUISIÇÃO DE CONTROLE DA
DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTDA.
Descrever o negócio
Nos termos do Contrato de Aquisição, a Companhia adquiriu 100% (cem por cento) das quotas representativas do capital
social do DLE.
O DLE foi fundado há 32 anos e desde então vem construindo sua reputação nas áreas de genética humana e doenças raras
no Brasil. Atua como centro de referência em exames altamente especializados, com foco em genética molecular,
bioquímica genética, triagem neonatal, investigação laboratorial para erros inatos do metabolismo, além de outras doenças
raras, sendo pioneiro na implantação de diversas técnicas e equipamentos até então indisponíveis no Brasil. No exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017, o DLE processou cerca de um milhão de testes especializados.
1.

Informar a razão, estatutária ou legal, pela qual o negócio foi submetido à aprovação da assembleia

A Aquisição será submetida à ratificação em assembleia geral da Companhia em cumprimento ao inciso II do artigo 256 da
Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, uma vez que o preço de compra é superior, em mais de uma
vez e meia, o valor apurado nos termos da alínea c do mencionado inciso.
2.

Relativamente à sociedade cujo controle foi ou será adquirido:

a.

Informar o nome e qualificação

DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
28.990.075/0001-86, com sede na Cidade de Minas Gerais, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Nossa Senhora de
Copacabana, n.º 1.018, salas 701 e 801, Copacabana, CEP 22060-002
b.

Número de ações ou quotas de cada classe ou espécie emitidas

O capital social totalmente subscrito e integralizado do DLE, nesta data é de R$7.102.610,00 (sete milhões, cento e dois mil,
seiscentos e dez reais), dividido em 7.102.610 (sete milhões, cento e duas mil, seiscentas e dez) quotas com valor nominal
de R$1,00 (um real) cada.
c.
Listar todos os controladores ou integrantes do bloco de controle, diretos ou indiretos, e sua participação no
capital social, caso sejam partes relacionadas, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto
Os sócios vendedores das quotas da DLE são: Armando Alves da Fonseca, Jacqueline Harouche Rodrigues da Fonseca, Danilo
Harouche Rodrigues da Fonseca e Débora Harouche Rodrigues da Fonseca Filgueiras.
Os vendedores do DLE não são partes relacionadas da Companhia.
d.

Para cada classe ou espécie de ações ou quota da sociedade cujo controle será adquirido, informar:

i.

Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 3 (três) anos
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Não aplicável, tendo em vista que o DLE não tem suas quotas negociadas em bolsas de valores ou mercados de balcão
organizado.
ii.
anos

Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 2 (dois)

Não aplicável, tendo em vista que o DLE não tem suas quotas negociadas em bolsas de valores ou mercados de balcão
organizado.
iii.

Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 6 (seis) meses

Não aplicável, tendo em vista que a Adquirida não tem suas quotas negociadas em bolsas de valores ou mercados de balcão
organizado.
iv.

Cotação média, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 dias

Não aplicável, tendo em vista que a Adquirida não tem suas quotas negociadas em bolsas de valores ou mercados de balcão
organizado.
v.

Valor de patrimônio líquido a preços de mercado, se a informação estiver disponível;

O DLE possui o patrimônio líquido total, avaliado a preços de mercado, equivalente a R$8.361.120,00 (oito milhões,
trezentos e sessenta e um mil, cento e vinte reais)
vi.

Valor do lucro líquido anual nos 2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente

O DLE obteve lucro líquido de R$2.697.000,00 (dois milhões, seicentos e noventa e sete mil) em 2016, e de R$3.431.000,00
(três milhões, quatrocentos e trinta e um mil reais) em 2017, atualizados monetariamente conforme a variação do IPCA.
3.

Principais termos e condições do negócio, incluindo:

a.

Identificação dos vendedores

Os vendedores das quotas da Adquirida são:
(i)

ARMANDO ALVES DA FONSECA, brasileiro, casado, médico, inscrito no CPF/MF sob o nº 423.460.537-91,
portador da Cédula de Identidade nº 5234485-5 expedida pelo CREMERJ, domiciliado na Av. Nossa Senhora
Copacabana, nº 1018, sala 1001, Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP
22060-002;

(ii)

JACQUELINE HAROUCHE RODRIGUES DA FONSECA, brasileira, casada, médica, inscrita no CPF/MF sob o nº
760.787.607-34, portadora da Cédula de Identidade nº 5246636-6 expedida pelo CREMERJ, domiciliada na Av.
Nossa Senhora Copacabana, nº 1018, sala 1001, Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, CEP 22060-002;

(iii)

DANILO HAROUCHE RODRIGUES DA FONSECA, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº
126.639.877-51, portador da Cédula de Identidade nº 04805625870 expedida pelo DETRAN/RJ, domiciliado na
Av. Nossa Senhora Copacabana, nº 1018, sala 1001, Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, CEP 22060-002; e

(iv)

DÉBORA HAROUCHE RODRIGUES DA FONSECA FILGUEIRAS, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF/MF
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sob o nº 126.639.887-23, portadora da Cédula de Identidade nº 22220609-6 expedida pelo DETRAN/RJ,
domiciliada na Av. Nossa Senhora Copacabana, nº 1018, sala 1001, Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, CEP 22060-002;
b.

Número total de ações ou quotas adquiridas ou a serem adquiridas

A Companhia adquiriu, junto aos atuais sócios do DLE, a totalidade de suas 7.102.610 (sete milhões, cento e duas mil,
seiscentas e dez) quotas.
c.

Preço total

Por meio da Aquisição, a Companhia adquiriu, junto aos atuais sócios da Adquirida, 7.102.610 (sete milhões, cento e duas
mil, seiscentas e dez) quotas de emissão da Adquirida, representando a totalidade de seu capital social, pelo montante base
de R$68.867.344,05 (sessenta e oito milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinco
centavos) (“Preço de Aquisição”). O Preço de Aquisição está sujeito a ajustes a serem apurados a partir do cálculo da dívida
líquida e do capital de giro da Adquirida na data de fechamento da transação.
Adicionalmente, a Companhia se comprometeu a fazer um pagamento de um valor adicional aos atuais sócios da Adquirida,
condicionado ao atingimento de metas de faturamento da Adquirida relacionadas a certos novos projetos indicados no
Contrato de Aquisição, sujeito a um limite máximo de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), corrigidos desde a data de
celebração do Contrato de Aquisição (“Earn-out”).
Da terceira parcela do Preço de Aquisição, a depender do volume de contingências existentes na data de pagamento da
terceira parcela do Preço de Aquisição, será retido pela Companhia um montante correspondente a R$ 1.400.000,00 (um
milhão e quatrocentos mil reais) ou R$ 1.120.000,00 (um milhão e cento e vinte mil reais), de modo a garantir indenização
à Companhia por determinadas contingências da Adquirida (o qual poderá ser restituído aos sócios vendedores caso não
utilizados para indenizar a Compradora pelas referidas contingências).
d.

Preço por ação ou quota de cada espécie ou classe

O preço a ser pago pela Companhia por quota da Adquirida é de, inicialmente, R$ 9,70 (nove reais e setenta centavos),
excluindo-se para efeitos deste cálculo o Earn-Out e sujeito aos ajustes indicados no item “c” acima.
e.

Forma de pagamento

O Preço de Aquisição será pago em 03 (três) parcelas, a primeira vencida em 30 de maio de 2018, no valor de
R$17.867.344,05 (dezessete milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos),
a segunda em 30 de maio de 2019, no valor de R$17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) e a última em 30 de maio de
2020, no valor de R$34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de reais) e estará sujeito a ajustes a serem apurados a partir do
cálculo da dívida líquida e do capital de giro da Adquirida na Data de Fechamento. Conforme informado no item “c” acima,
da terceira parcela poderá ser retido montante destinado a indenização por eventuais contingências.
O pagamento do Earn out, observadas as condições estabelecidas para o aferimento das metas estipuladas, será pago
principalmente com base nos resultados obtidos no ano de 2018.
f.

Condições suspensivas e resolutivas a que está sujeito o negócio

Não aplicável.
g.

Resumo das declarações e garantias dos vendedores

Os vendedores prestaram à Companhia as seguintes garantias e declarações com relação a si próprios: (i) poderes e
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capacidade para a celebração do negócio; (ii) validade e exiquibilidade das obrigações assumidas; (iii) inexistência de lítigios
que possam atrasar ou impedir a consumação da Aquisição; e (iv) titularidade das ações de emissão da Adquirida, livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus.
Os vendedores prestaram à Companhia as seguintes garantias e declarações com relação à Adquirida: (i) constituição e
poderes para a celebração do negócio; (ii) inexistência de violação à lei ou a contrato com a celebração do negócio; (iii)
correta integralização do capital social; (iv) existência e correto preenchimento dos livros fiscais e contábeis da Adquirida;
(v) exatidão das demonstrações financeiras da Adquirida; (vi) condução dos negócios desde a data das demonstrações
financeiras sem eventos extraordinários; (vii) que a Adquirida não concedeu ou prometeu conceder qualquer garantia, real
ou fidejussória, ou aval em quaisquer obrigações dos vendedores ou terceiros (viii) validade e legalidade dos contratos dos
quais a Adquirida é parte, sem adimplemento e inexistência de obrigação que conflita com a Aquisição; (ix) a existência e
vigência dos contratos de locação da Adquirida; (x) a inexistência de imóveis de propriedade da Adquirida; (xi) a titularidade
dos ativos descritos em suas demonstrações financeiras; (xii) a validade e inexistência de questionamentos de sua
propriedade intelectual; (xiii) know-how pela Adquirida; (xiv) validade das licenças e alvarás; (xv) inexistência de passivos
judiciais ou administrativos; (xvi) cumprimento de legislação trabalhista; (xvii) cumprimento de obrigações fiscais; (xviii)
inexistência de obrigação da Adquirida ao pagamento de eventuais assessores e/ou intermediários; (xx) inexistência de
garantia prestada pela Adquirida a terceiros; (xix) inexistência de procurações com poderes gerais, ou especiais, outorgadas
pela Adquirida; (xxi) cumprimento das leis ambientais aplicáveis; (xxii) inexistência de transações entre a Adquirida e suas
partes relacionadas não divulgadas à Companhia; (xxiii) qualidade do estoque de produtos; acordo com seus credores; (xxiv)
inexistência de medidas para liquidação, recuperação judicial ou falência da Adquirida; (xxv) prestação de serviços em
conformidade com requisitos legais de segurança, qualidade e especificações técnicas e obediência à legislação de defesa
do consumidor; (xxvi) não obrigatoriedade de submissão da Aquisição Conselho Administrativo de Defesa Econômica; (xxvii)
inexistência qualquer descumprimento da legislação anticorrupção pela Adquirida e/ou os vendedores; e (xxviii) inexistência
de qualquer descumprimento pela Adquirida, ou processo em trâmite perante a Adquirida, relacionado à lavagem de
dinheiro.
h.

Regras sobre indenização dos compradores

Os vendedores se obrigaram a indenizar e isentar a Companhia por danos decorrentes da violação de declarações ou
garantias, ou do não cumprimento de obrigações estipuladas no contrato de Aquisição, bem como por qualquer
contingência (incluindo quaisquer reclamações, ações e/ou processos de quaisquer terceiros), passivo, obrigação e/ou
responsabilidade da Adquirida de qualquer espécie ou natureza, tais como – porém sem se limitar a – aqueles de natureza
tributária, trabalhista, previdenciária, ambiental ou civil, que venha ser reclamada da Adquirida e que esteja ou não
devidamente registrado em suas emonstrações financeiras, nos livros e assentamentos contábeis da Adquirida ou
mencionada no contrato de Aquisição, decorrentes de atos praticados pela Adquirida e seus sócios até a data de
fechamento.
Nos termos do Contrato de Aquisição, a obrigação de indenização será válida pelo prazo de 6 (seis) anos a contar da data
de fechamento da Aquisição, exceto em casos de fraude, dolo ou atos de má-fé dos vendedores, em que será por tempo
indeterminado e não estará sujeita a qualquer limite de valor.
i.

Aprovações governamentais necessárias

Não aplicável.
j.

Garantias outorgadas

Não aplicável.
4.

Descrever o propósito do negócio

A aquisição está alinhada com a estratégia da Companhia de crescimento orgânico e por meio de aquisições, e permitirá à
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Companhia ampliar o portfolio de exames com alto grau de especialização disponíveis aos clientes do segmento Lab-to-Lab.
5.

Fornecer análise dos benefícios, custos e riscos do negócio

Como parte do Grupo Pardini, o DLE será o pilar para a Companhia consolidar sua posição no segmento de Medicina de
Precisão. Esta Aquisição está alinhada com a estratégia de ampliar, por meio de aquisições, o portfolio de exames com alto
grau de especialização disponíveis aos clientes do segmento Lab-to-Lab (por exemplo: triagem neonatal especializada, saúde
materno-infantil, genômica, neurogenética, oncogenética e terapia droga alvo entre outros). Adicionalmente, o DLE deverá
reforçar a capacidade de Pesquisa e Desenvolvimento da Companhia, ampliando assim o potencial de aperfeiçoamento,
criação, validação e implantação de novos testes laboratoriais especializados, assim como inovadores dispositivos e sistemas
de coleta de amostras biológicas para melhor atender os clientes no Brasil e no Exterior.
Os custos do negócio são os valores pagos aos atuais sócios da Adquirida pela Aquisição e o risco seria o de insucesso na
condução das operações da Adquirida, ou de insucesso no alinhamento de processos de sinergia entre a Companhia e a
Adquirida.
6.

Informar quais custos serão incorridos pela companhia caso o negócio não seja aprovado

Custos com assessoria jurídica, contratação de empresa de auditoria e despesas incorridas na diligência legal.
7.

Descrever as fontes de recursos para o negócio

Recursos próprios, disponíveis no caixa da Companhia.
8.

Descrever os planos dos administradores para a companhia cujo controle foi ou será adquirido

Os planos dos administradores para a Adquirida são: (i) promover o aperfeiçoamento da gestão administrativa e financeira
do DLE, melhorando seus resultados; e (ii) fortalecer a atuação da empresa em exames especializados ligados à Medicina
de Precisão, expandido seu portfolio de exames no segmento Lab-to-Lab.
9.

Fornecer declaração justificada dos administradores recomendando aprovação do negócio

Em vista dos benefícios que a aquisição de controle da DLE pode propiciar à Companhia, como a integração de forças e
know-how das duas empresas e os ganhos financeiros em sinergias operacionais, bem como na continuidade à
implementação da estratégia do Hermes Pardini de crescimento orgânico através de aquisições, o Conselho de
Administração recomenda que os acionistas, após a leitura e exame dos documentos colocados à sua disposição, deliberem
pela ratificação do negócio.
10.

Descrever qualquer relação societária existente, ainda que indireta, entre:

a.

Qualquer dos vendedores ou a sociedade cujo controle foi ou será alienado; e

Não aplicável.
b.

Partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto

Não aplicável.
11.
Informar detalhes de qualquer negócio realizado nos últimos 2 (dois) anos por partes relacionadas à companhia,
tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto, com participações societárias ou outros valores
mobiliários ou títulos de dívida da sociedade cujo controle foi ou será adquirido
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Não aplicável.
12.
Fornecer cópia de todos os estudos e laudos de avaliação, preparados pela companhia ou por terceiros, que
subsidiaram a negociação do preço de aquisição
O laudo de avaliação da aquisição encontra-se no Anexo III desta Proposta da Administração.
13.

Em relação a terceiros que prepararam estudos ou laudos de avaliação

a.

Informar o nome

Apsis Consultoria e Avaliações Ltda, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio 62,
sala 601, Bairro Centro, CEP 20.021-290, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.681.365/0001-30 e no CRC/RJ sob o nº 005112/O9.
b.

Descrever sua capacitação

A Apsis é uma empresa com aproximadamente 40 (quarenta) anos de mercado, prestando serviços relacionados a assessoria
contábil e regulatória, certificação contábil, avaliação de empresas, dentre outras. A empresa é regularmente inscrita no
Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, estando habilitada para o desenvolvimento dos serviços contratados.
c.

Descrever como foram selecionados

Avaliação de capacitação técnica pela Administração da Companhia, vis a vis os custos apresentados para a prestação dos
serviços.
14.
Informar se são partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse
assunto
A Apsis não é parte relacionada à Companhia.
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM
21 DE JUNHO DE 2018
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

ANEXO V - INFORMAÇÕES INDICADAS NO ANEXO 20 DA ICVM 481/09 COM RELAÇÃO AO DIREITO DE RECESSO
DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CONTROLE DA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTDA.

1.

Descrever o evento que deu ou dará ensejo ao recesso e seu fundamento jurídico

A Aquisição configura hipótese de direito de recesso prevista no artigo 256, § 2º da Lei das Sociedades por Ações.
2.

Informar as ações e classes às quais se aplica o recesso

Farão jus ao direito de retirada os acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia na data da divulgação
do Comunicado ao Mercado que divulgou a Aquisição (30 de maio de 2018), inclusive (“Data de Corte”). Os acionistas
titulares de ações ordinárias que desejarem exercer o direito de recesso serão reembolsados pelo número de ações que
possuírem no momento de exercício do direito de recesso, até no máximo o número de ações de que eram titulares na Data
de Corte. As ações de emissão da Companhia adquiridas após a Data de Corte não conferirão aos seus titulares o direito de
recesso.
3.

Informar a data da primeira publicação do edital de convocação da assembleia, bem como a data da
comunicação do fato relevante referente à deliberação que deu ou dará ensejo ao recesso

O edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a fim de deliberar acerca da Aquisição será
divulgado e arquivado na CVM no dia 30 de maio de 2018 e será publicado nas edições dos dias 5, 6 e 7 de junho de 2018
nos jornais Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no jornal “Estado de Minas”. A aquisição foi divulgada através do
Comunicado ao Mercado publicado pela Companhia em 30 de maio de 2018.
4.

Informar o prazo para exercício do direito de recesso e a data que será considerada para efeito da determinação
dos titulares das ações que poderão exercer o direito de recesso

O direito de recesso poderá ser exercido, nos termos do artigo 137, IV, da Lei das Sociedades por Ações, em até 30 (trinta)
dias contados da data da publicação da ata da Assembleia Geral Extraordinária que aprovar a Aquisição.
5.

Informar o valor do reembolso por ação ou, caso não seja possível determiná-lo previamente, a estimativa da
administração acerca desse valor

O valor de reembolso das ações objeto do exercício do direito de recesso será de R$4,10 (quatro reais e dez centavos) por
ação.
6.

Informar a forma de cálculo do valor do reembolso

Nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor por ação a ser pago em virtude do exercício do direito de
recesso será calculado com base no respectivo valor de patrimônio líquido por ação. Com base nas demonstrações
financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, as quais já foram divulgadas
pela Companhia, e foram devidamente aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 24 de abril de 2018,
o valor de patrimônio líquido por ação é de de R$4,10 (quatro reais e dez centavos).
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7.

Informar se os acionistas terão direito de solicitar o levantamento de balanço especial

Considerando que a deliberação da Assembleia Geral Extraordinária que ratificar a Aquisição irá ocorrer menos de 60
(sessenta) dias depois da data da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que aprovou o último balanço, ocorrida em
24 de abril de 2018, não será facultado aos acionistas dissidentes requerer levantamento de balanço especial, nos termos
do artigo 45, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações.
8.

Caso o valor do reembolso seja determinado mediante avaliação, listar os peritos ou empresas especializadas
recomendadas pela administração

Não aplicável.
9.

Na hipótese de incorporação, incorporação de ações ou fusão envolvendo sociedades controladora e
controlada ou sob o controle comum
a.

Calcular as relações de substituição das ações com base no valor do patrimônio líquido a preços de
mercado ou outro critério aceito pela CVM
Não aplicável.

b.

Informar se as relações de substituição das ações previstas no protocolo da operação são menos
vantajosas que as calculadas de acordo com o item 9(a) acima
Não aplicável.

c.

Informar o valor do reembolso calculado com base no valor do patrimônio líquido a preços de
mercado ou outro critério aceito pela CVM
Não aplicável.

10.

Informar o valor patrimonial de cada ação apurado de acordo com último balanço aprovado

Nos termos da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária datada de 24 de abril de 2018, o valor patrimonial por ação do
balanço aprovado naquela data é de R$4,10 (quatro reais e dez centavos).
11.

Informar a cotação de cada classe ou espécie de ações às quais se aplica o recesso nos mercados em que são
negociadas, identificando:
i.

Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos



Ano de 2018 (01/01/2018 a 29/05/2018):
Mínima: R$18,12 (dezoito reais e doze centavos).
Média: R$28,64 (vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos).
Máxima: R$33,84 (trinta e três reais e oitenta e quatro centavos).



Ano de 2017 (14/02/2017 a 31/12/2017):
Mínima: R$17,89 (dezessete reais e oitenta e nove centavos).
Média: R$26,27 (vinte e seis reais e vinte e sete centavos).
Máxima: R$34,18 (trinta e quatro reais e dezoito centavos).
A Companhia passou a ter suas ações negociadas em bolsa de valores em 14/02/2017, sendo assim não é
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possível disponibilizar informações anteriores a esta data.
ii.

Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos



01/04/2018 a 29/05/2018:
Mínima: R$18,12 (dezoito reais e doze centavos).
Média: R$24,87 (vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos).
Máxima: R$30,48 (trinta reais e quarenta e oito centavos).



01/01/2018 a 31/03/2018:
Mínima: R$27,57 (vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos).
Média: R$31,22 (trinta e um reais e vinte e dois centavos).
Máxima: R$33,84 (trinta e três reais e oitenta e quatro centavos).



01/10/2017 a 31/12/2017:
Mínima: R$29,02 (vinte e nove reais e dois centavos).
Média: R$31,11 (trinta e um reais e onze centavos).
Máxima: R$34,18 (trinta e quatro reais e dezoito centavos).



01/07/2017 a 30/09/2017:
Mínima: R$23,05 (vinte e três reais e cinco centavos).
Média: R$28,77 (vinte e oito reais e setenta e sete centavos).
Máxima: R$32,69 (trinta e dois reais e sessenta e nove centavos).



01/04/2017 a 30/06/2017:
Mínima: R$18,80 (dezoito reais e oitenta centavos).
Média: R$22,87 (vinte e dois reais e oitenta e sete centavos).
Máxima: R$26,78 (vinte e seis reais e setenta e oito centavos).



14/02/2017 a 31/03/2017:
Mínima: R$17,89 (dezessete reais e oitenta e nove centavos).
Média: R$18,82 (dezoito reais e oitenta e dois centavos).
Máxima: R$19,71 (dezenove reais e setenta e um centavos).
A Companhia passou a ter suas ações negociadas em bolsa de valores em 14/02/2017, sendo assim não é
possível disponibilizar informações anteriores a esta data.

iii.

Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses



Maio – 01/05/2018 a 29/05/2018:
Mínima: R$18,12 (dezoito reais e doze centavos).
Média: R$21,93 (vinte e um reais e noventa e três centavos).
Máxima: R$25,76 (vinte e cinco reais e setenta e seis centavos).



Abril – 01/04/2018 a 30/04/2018:
Mínima: R$24,71 (vinte e quatro reais e setenta e um centavos).
Média: R$27,67 (vinte e sete reais e sessenta e sete centavos).
Máxima: R$30,48 (trinta reais e quarenta e oito centavos).



Março – 01/03/2018 a 31/03/2018:
Mínima: R$28,69 (vinte e oito reais e sessenta e nove centavos).
Média: R$31,63 (trinta e um reais e sessenta e três centavos).
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Máxima: R$33,73 (trinta e três reais e setenta e três centavos).


Fevereiro – 01/02/2018 a 28/02/2018:
Mínima: R$27,68 (vinte e sete reais e sessenta e oito centavos).
Média: R$30,06 (trinta reais e seis centavos).
Máxima: R$31,70 (trinta e um reais e setenta centavos).



Janeiro – 01/01/2018 a 31/01/2018
Mínima: R$30,23 (trinta reais e vinte e três centavos).
Média: R$32,05 (trinta e dois reais e cinco centavos).
Máxima: R$33,98 (trinta e três reais e noventa e oito centavos.



Dezembro – 01/12/2017 a 31/12/2017:
Mínima: R$29,55 (vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos).
Média: R$30,97 (trinta reais e noventa e sete centavos).
Máxima: R$34,18 (trinta e quatro reais e dezoito centavos).



Novembro – 01/11/2017 a 31/11/2017:
Mínima: R$29,15 (vinte e nove reais e quinze centavos).
Média: R$31,49 (trinta e um reais e quarenta e nove centavos).
Máxima: R$33,71 (trinta e três reais e setenta e um centavos).

iv.

Cotação média nos últimos 90 (noventa) dias

R$27,19 (vinte e sete reais e dezenove centavos), considerando as cotações de fechamento entre os dias 28 de
fevereiro de 2018 e o dia 29 de maio de 2018, inclusive.
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