INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
CNPJ/MF nº 19.378.769/0001-76
NIRE nº 3130009880-0

COMUNICADO AO MERCADO

Belo Horizonte, 30 de maio de 2018 – O Instituto Hermes Pardini S.A. (B3: PARD3) (“Companhia”), comunica aos seus
acionistas e ao mercado que foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, nesta data, a aquisição, pela
Companhia, de 100,0% (cem por cento) do capital social do Diagnósticos Laboratoriais Especializados Ltda., sociedade
limitada, (“DLE”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.990.075/0001-86, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, nos termos do “Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças” celebrado entre a Companhia e os
sócios do DLE (“Aquisição”).
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.
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.
A Administração da Companhia, com o auxílio de consultores especializados, concluiu que: (i) a Aquisição deverá ser
submetida à deliberação da Assembleia Geral da Companhia, oportunamente convocada, em razão do disposto no artigo
256, II, “c” da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) a aprovação da Aquisição conferirá aos acionistas da Companhia dissidentes
o direito de recesso, nos termos do artigo 256, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações.
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