INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.
CNPJ/MF nº 19.378.769/0001-76
NIRE 3130009880-0
(Companhia Aberta)
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE DEBÊNTURES DA 1ª
(PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS
EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA
DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS, DO INSTITUTO
HERMES PARDINI S.A., REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2018.

1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 18 dias do mês de dezembro de 2018,
às 17:00 horas, na sede do Instituto Hermes Pardini S.A., localizada na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Aimorés, nº 66, bairro Funcionários, CEP
30140-070 (“Emissora”).
2.
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, tendo em vista que se verificou a
presença de titulares representando 100% (cem por cento) das debêntures
(“Debenturistas”) em circulação, da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública
com esforços restritos, da Emissora (“Debêntures”), conforme faculdade prevista na
Cláusula 10.2.1 do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série
Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, do Instituto Hermes Pardini
S.A.” (“Escritura de Emissão”).
3.
PRESENÇA: Presentes os Debenturistas Banco Bradesco S.A. e Banco Santander
(Brasil) S.A., conforme verificou-se das assinaturas da Lista de Presença dos
Debenturistas. Presentes ainda o representante da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”),
e os representantes da Emissora.
4.
MESA: Presidida pelo Sr. Roberto Santoro Meirelles, e secretariada pela Sra.
Francisca Cândida Alves Reis Marques Ribeiro.
5.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a dispensa do
prazo mínimo de 10 (dez) Dias Úteis de antecedência previsto na Cláusula 5.19.2, item (i),
da Escritura de Emissão, para a comunicação aos Debenturistas por meio de publicação de
anúncio, nos termos da Cláusula 5.24 da Escritura de Emissão, ou por meio de comunicado
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individual encaminhado pela Emissora a cada um dos Debenturistas, com cópia para o
Agente Fiduciário, o Banco Liquidante e o Escriturador, acerca da intenção da Emissora
de realizar, no dia 28 de dezembro de 2018, o resgate antecipado da totalidade das
Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures (“Resgate Antecipado
Facultativo”), conforme faculdade que é atribuída à Emissora pela Cláusula 5.19 da
Escritura de Emissão; (ii) o pagamento de prêmio flat, por ocasião do Resgate Antecipado
Facultativo, em percentual inferior ao estabelecido na Cláusula 5.19.2, item (ii), da
Escritura de Emissão; e (iii) a autorização ao Agente Fiduciário para que, em conjunto com
a Emissora, pratique todos e quaisquer atos e assine todos e quaisquer documentos
necessários para efetivar o Resgate Antecipado Facultativo.
6.
ABERTURA: O representante do Agente Fiduciário propôs aos presentes a eleição
do Presidente e do Secretário da Assembleia para, dentre outras providências, lavrar a
presente ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido verificado pelo
Secretário os pressupostos de quorum e convocação, bem como os instrumentos de
mandato dos representantes dos Debenturistas presentes, declarando o Sr. Presidente
instalada a presente Assembleia. Em seguida, foi realizada a leitura da Ordem do Dia.
7.
DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do
Dia, os Debenturistas representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação,
deliberaram o que segue, sendo que os termos iniciados em letras maiúsculas utilizados
nesta ata que não estejam expressamente definidos nesta ata, terão os significados
atribuídos a tais termos na Escritura de Emissão:
(i)
a dispensa do prazo mínimo de 10 (dez) Dias Úteis de antecedência previsto na
Cláusula 5.19.2, item (i), da Escritura de Emissão, para a comunicação aos Debenturistas
por meio de publicação de anúncio, nos termos da Cláusula 5.24 da Escritura de Emissão,
ou por meio de comunicado individual encaminhado pela Emissora a cada um dos
Debenturistas, com cópia para o Agente Fiduciário, o Banco Liquidante e o Escriturador,
acerca da intenção da Emissora de realizar, no dia 28 de dezembro de 2018, o Resgate
Antecipado Facultativo, conforme faculdade que é atribuída à Emissora pela Cláusula 5.19
da Escritura de Emissão;
(ii)
o pagamento de prêmio flat, por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo, em
percentual inferior ao estabelecido na Cláusula 5.19.2, item (ii), da Escritura de Emissão,
de 0,70% para 0,65%, incidente sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, acrescido da
Remuneração calculada pro rata temporis desde a Data de Pagamento da Remuneração
imediatamente anterior, ou seja, desde 9 de setembro de 2018. O pagamento do prêmio
será realizado pela Emissora seguindo os procedimentos estabelecidos pela B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM (“B3”);
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(ii.i) ainda, fica estabelecido que, caso a Emissora não realize o Resgate Antecipado
Facultativo no dia 28 de dezembro de 2018, as deliberações tomadas nesta Assembleia
ainda permanecerão em vigor e serão aplicadas ao Resgate Antecipado Facultativo que
venha a ocorrer em até 30 (trinta) dias contatos da presente data, incidindo sobre tal Resgate
Antecipado Facultativo, portanto, a dispensa do prazo mínimo para comunicação aos
Debenturistas, ao Agente Fiduciário, ao Banco Liquidante e ao Escriturador, bem como o
pagamento de prêmio flat conforme descrito no item “(ii)” acima. Fica certo e ajustado que
a B3 deverá ser comunicada com, no mínimo, 3 (três) dias úteis de antecedência da data
efetiva do Resgate Antecipado Facultativo; e
(iii) a autorização ao Agente Fiduciário para que, em conjunto com a Emissora, pratique
todos e quaisquer atos e assine todos e quaisquer documentos necessários para efetivar o
Resgate Antecipado Facultativo.
8.
ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não
houve qualquer manifestação. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada
a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.
Assinaturas: Mesa: Roberto Santoro Meirelles - Presidente; e Francisca Cândida Alves
Reis Marques Ribeiro - Secretária. Emissora: Instituto Hermes Pardini S.A. Agente
Fiduciário: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Debenturistas:
Banco Bradesco S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.. Para fins de certificação digital, a
assinatura da documentação será realizada pelo Sr. Roberto Santoro Meirelles e pela Sra.
Francisca Cândida Alves Reis Marques Ribeiro.
“Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.”
Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2018.

_________________________________
Roberto Santoro Meirelles
RG: 4.476.513
CPF: 844.222.896-91
Presidente

_________________________________
Francisca Cândida Alves Reis Marques
Ribeiro
184.032 OAB/RJ
CPF: 060.598.417-40
Secretária
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