POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
DO INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.
1. OBJETIVO
A presente Política de Transações com Partes Relacionadas (“Política”) tem como propósito
estabelecer princípios, responsabilidades e processos na realização de transações das Partes
Relacionadas (conforme definido abaixo) com o Instituto Hermes Pardini S/A (“Companhia”), bem
como em outras situações de potencigais Conflitos de Interesse (conforme definido abaixo) que
envolvam a Companhia, assegurando que suas decisões da Companhia sejam tomadas sempre em
observância aos melhores interesses da Companhia e aos mais altos padrões de transparência e
governança corporativa. A Política se aplica aos Acionistas, Administradores, membros dos Comitês
de Assessoramento, membros do Conselho Fiscal e funcionários com poder decisório da Companhia
ou relacionados às pessoas acima identificados, bem como aos Membros Próximos da Família deles.
2. DEFINIÇÕES

















Acionistas: pessoas detentoras de ações ordinárias da Companhia.
Administradores: membros do Conselho de Administração ou da Diretoria da Companhia.
Assembleia Geral: reunião dos acionistas da Companhia para deliberação de assuntos
diversos, conforme convocação.
Comitês de Assessoramento: comitês, estatutários ou não, criados com a função de auxiliar
o Conselho de Administração da Companhia na supervisão e gerenciamento das atividades da
Companhia e na tomada de decisão por parte do Conselho de Administração.
Conflitos de Interesse: circunstância em que uma pessoa se encontra envolvida num processo
decisório no qual apossa exercer detenha o poder de influenciar ou direcionar o resultado desse
processo em nome da Companhia, assegurando um ganho e/ou benefício para si e/ou para
algum Membro Próximo da Família.
Conselho de Administração: órgão colegiado da Companhia, nos termos dos artigos 140 a
142 da Lei das Sociedades por Ações.
CVM: Comissão de Valores Mobiliários.
Diretoria: estrutura executiva da Companhia, nos termos dos art. 143 da Lei das Sociedades
por Ações.
Funcionários: colaboradores subordinados da Companhia, outros que não os Administradores
ou membros de Comitês de Assessoramento.
Instrução CVM 480: Instrução de n.º 480, emitida pela CVM em 07 de dezembro de 2009,
conforme alterada.
Lei das Sociedades por Ações: Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
Membros Próximos da Família: quaisquer membros familiares das pessoas definidas como
Partes Relacionadas dos quais se possa esperar que sobre elas exerçam influência ou sejam
influenciados nos negócios da Companhia, e incluem (i) os filhos da pessoa, cônjuge ou
companheiro(a); (ii) os filhos do cônjuge da pessoa ou de seu companheiro(a); e (iii)
dependentes da pessoa, de seu cônjuge ou companheiro(a).
Partes Relacionadas: são aquelas pessoas e entidades consideradas “Partes Relacionadas” da
Companhia conforme o Pronunciamento Técnico CPC n.º 05, emitido pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis e aprovado pela CVM conforme Deliberação n.º 642 de 07 de
outubro de 2010, conforme alterado ou substituído de tempos em tempos sendo que, na data
de aprovação da presente Política, são consideradas Partes Relacionadas: (i) qualquer pessoa
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física, ou um membro próximo de sua família que: (a) tenha e/ou exerça o controle pleno ou
compartilhado da Companhia; (b) tenha influência significativa na Companhia, entendendo-se
como influência significativa o determinado no parágrafo quarto do artigo 243 da Lei das
Sociedades por Ações; (c) for Pessoa Chave da administração da Companhia; e (ii) qualquer
entidade envolvida em alguma das situações abaixo: (a) a entidade seja membro do mesmo
grupo econômico da Companhia; (b) a entidade seja coligada ou controlada em conjunto (joint
venture) com a Companhia (ou coligada ou controlada em conjunto com outra entidade membro
de grupo econômico do qual a Companhia seja membro); (c) a entidade e a Companhia estejam
sob o controle conjunto (joint ventures) de uma terceira entidade; (d) a entidade esteja sob o
controle conjunto (joint venture) de uma terceira entidade e a Companhia for coligada dessa
terceira entidade; (e) a entidade seja um plano de benefício pós-emprego cujos beneficiários
sejam os empregados da entidade e da Companhia; (f) a entidade seja controlada, de modo
pleno ou sob controle conjunto, por uma das pessoas identificadas no item “(i)” acima; e (g)
uma pessoa identificada no inciso “(i)”, “a” acima tenha influência significativa sobre a entidade,
ou seja Pessoa Chave da administração da entidade ou, ainda, de controlada da entidade; h. a
entidade, ou qualquer membro do grupo do qual ela faça parte, forneça serviços de pessoalchave da administração da Companhia.
Pessoa Chave: indivíduos que têm autoridade e responsabilidade pelo planejamento, direção
e controle das atividades de tal entidade, direta ou indiretamente.
Regulamento do Novo Mercado: Regulamento do Novo Mercado, segmento especial de
listagem da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão, conforme alterado de tempos em tempos.
Transações Correlatas: o conjunto de transações similares que possuam relação lógica entre
si em virtude de seu objeto ou de suas partes, como por exemplo, mas não se limitando, a
transações de duração continuada.

3. COMPETÊNCIAS
Acionistas: conforme preconizado pela Lei das Sociedades por Ações, os acionistas devem exercer
seus direitos de voto no interesse da Companhia, de modo que considerar-se-á abusivo eventual
voto assemblear que, direta ou indiretamente, delibere por uma transação com Parte Relacionada e
que traga vantagem ao acionista a despeito de resultar prejuízo para a Companhia.
Administradores: a atuação dos administradores deve pautar-se pelo dever de lealdade,
empregando, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo
costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Dessa forma, os interesses da
Companhia deverão sempre se sobrepor aos interesses individuais dos Administradores que se
encontrarem na posição de tomadores de decisão.
Comitês de Assessoramento, membros do Conselho Fiscal e Funcionários: os membros dos
Comitês de Assessoramento da Companhia (que não estejam sujeitos à presente em razão de outros
cargos exercidos da Companhia), membros do Conselho Fiscal bem como os Funcionários, a despeito
da falta de poder decisório na contratação de transações com Partes Relacionadas, por assessorarem
a Companhia em matérias potencialmente correlatas, deverão fazê-lo seguindo os mesmos princípios
erigidos para os Administradores da Companhia.

4. PROCESSOS GERAIS
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Todas as transações com Partes Relacionadas da Companhia devem:
a) Ocorrer em condições de mercado, observando-se a competitividade das condições negociais,
tais como os preços praticados, os prazos estipulados e as demais premissas obrigacionais, que
devem ser, em conjunto, superiores ou equivalentes às condições de outros potenciais contratados;
b) Ocorrer em condições comutativas, sem favorecimento desproporcional da parte contratada;
c) Observar as normas internas de contratação da Companhia;
d) Estar de acordo com a legislação aplicável à contratação;
e) Ser celebradas por escrito, com especificação de suas principais características (tais como, mas
sem se limitar a preço, taxa de juros, garantias, correções monetárias, condições de pagamento); e
f) Estarem refletidas nas demonstrações financeiras da Companhia de forma inequívoca.
A remuneração de assessores, consultores ou intermediários das transações da Companhia não
deverá colocá-los em posição de conflito de interesses com a Companhia, com seus Administradores,
Acionistas ou classes de acionistas.
Eventuais transações com Partes Relacionadas que dependam de laudos de avaliação, tais como
operações de aquisição de ativos ou incorporação societária, deverão ter o referido laudo elaborado
sem a participação de nenhuma parte envolvida na operação em questão, seja ela instituição
bancária, advogado, empresa de consultoria especializada, dentre outros, e realizada com base em
premissas realistas e informações referendadas por terceiros.
As reestruturações societárias da Companhia que envolvam Partes Relacionadas deverão assegurar
tratamento equitativo para todos os Acionistas.
4.1. Processos
Nos termos do Estatuto Social da Companhia, todas as transações com Partes Relacionadas deverão
ser aprovadas pela maioria dos membros do Conselho de Administração, incluindo,
obrigatoriamente, ao menos um Conselheiro Independente, prevalecendo competência da
Assembleia Geral na ocasião de conflito entre as matérias a serem submetidas à deliberação da
Assembleia Geral ou do Conselho de Administração.
Dessa forma, quando identificada situação na qual a Companhia irá transacionar com Parte
Relacionada a ela, deverá a Diretoria da Companhia responsável pela contratação submeter ao
Conselho de Administração a descrição da matéria e análise, bem como eventuais documentos que
fundamentem e demonstrem que a transação atende condições usuais de mercado e
comutatividade, para aprovação no próprio Conselho de Administração ou na Assembleia Geral, a
depender da competência.
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Caso entenda necessário ou positivo, a Diretoria responsável poderá solicitar o auxílio de outras
áreas da Companhia, tais como o departamento jurídico ou a controladoria, para a elaboração da
referida descrição.
Antes da aprovação da operação descrita no parágrafo primeiro deste tópico, seja pelo Conselho de
Administração ou pela Assembleia Geral, o órgão aprovador deverá solicitar à Diretoria responsável
pelas contratações alternativas de mercado à transação com Partes Relacionadas em questão,
ajustadas pelos fatores de risco envolvidos.
Em caso de aprovação da transação com Partes Relacionadas, nos termos do parágrafo primeiro
deste tópico, deverá um descritivo da operação ser comunicado ao mercado, nos termos da
Instrução CVM 480, caso a transação, ou o conjunto de Transações Correlatas, atinja os patamares
de valor descritos na referida regulamentação ou ainda caso os Administradores considerem a
transação ou o conjunto de Transações Correlatas relevantes, a despeito do valor envolvido.
A divulgação acima mencionada deverá ser elaborada e disponibilizada conforme a referida
instrução.

4.2. Situações Vedadas
São vedadas as transações com Partes Relacionadas nas seguintes hipóteses:
a) Transações realizadas em condições que não sejam Condições de Mercado;
b) Transações que envolvam remuneração não justificável ou desproporcional em termos de geração
de valor para a Companhia e para os seus acionistas.
4.3. Situações Isentas
As seguintes transações com Partes Relacionadas não estão sujeitas aos procedimentos desta
Política:
a) Transações entre a Companhia e suas controladas, em observância ao objeto social e ao Estatuto
Social e Acordo(s) de Acionistas (se houver) da Companhia; e
b) Concessão de garantias pela Companhia a suas controladas, em observância ao objeto social e
ao Estatuto Social e Acordo(s) de Acionistas (se houver) da Companhia.
4.4. Situações de Conflito de Interesse
a) Conselho de Administração deverá monitorar e administrar potenciais conflitos de interesse da
Diretoria, dos membros do Conselho de Administração (com a exclusão de eventuais membros com
interesses potencialmente conflitantes) e dos acionistas da Companhia. O Conselheiro deve zelar
para que essas transações sejam conduzidas dentro das Condições de Mercado, em termos de
prazos, taxas, garantias e etc., e que estejam claramente refletidas nos relatórios da Companhia
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b) Havendo interesses conflitantes com os interesses da Companhia por parte de Acionista ou
membro da Administração em relação a determinada(s) matéria(s) a ser(em) deliberada(s) em
reunião de Diretoria, Conselho ou Assembleia, em matéria envolvendo Parte Relacionada, os
membros da Administração ou acionista devem manifestar seu conflito de interesse ou interesse
particular, declarando-se impedido de participar das discussões e deliberações sobre o assunto.
Caso solicitado pelo Presidente da Assembleia, do Conselho de Administração ou pelo Diretor
Presidente, conforme o caso, tais membros da Administração ou acionista poderão participar
parcialmente da discussão, visando proporcionar maiores informações sobre a operação e as partes
envolvidas. Neste caso, deverão se ausentar da parte final da discussão, incluindo o processo de
votação da matéria.
c) Caso a parte que possa ter um potencial ganho privado decorrente de alguma decisão, não
manifeste seu conflito de interesses, outra parte presente à reunião poderá manifestar o conflito
existente.
d) O conflito de interesses surgirá quando uma pessoa se encontrar envolvida em processo decisório
em que ela tenha o poder de influenciar o resultado final, assegurando um ganho para si, algum
familiar, ou terceiro com o qual esteja envolvido, ou ainda que possa interferir na sua capacidade
de julgamento isento.
No caso do Grupo Pardini, os potenciais conflitos de interesse são aqueles nos quais os objetivos
pessoais dos tomadores de decisão, por qualquer razão, possam não estar alinhados aos objetivos
da Companhia em matérias específicas.
e) A manifestação da situação de conflito de interesses e a subsequente abstenção deverão constar
na ata da respectiva reunião.
f) O Conselho de Administração poderá delegar a um dos Comitês internos o monitoramento das
Transações com Parte Relacionadas, cabendo ao Conselho de Administração a aprovação final de
toda e qualquer exceção a esta Política.
g) Os Administradores deverão vedar a remuneração a assessores, consultores ou intermediários
que gerem conflito de interesses com a Companhia, os Administradores ou os acionistas.
4.5. Disposições Finais
A presente Política somente poderá ser alterada mediante deliberação e aprovação do Conselho de
Administração da Companhia.
Eventuais violações ao disposto nesta Política serão consideradas também violações ao Guia de
Conduta do Colaborador do Grupo Hermes Pardini, sujeitando-se, portanto, ao julgamento nele
disposto – sem prejuízo de eventuais reparações e indenizações devidas.
Administradores, membros do Conselho Fiscal e membros de Comitês de Assessoramento da
Companhia deverão manifestar sua aderência à presente Política mediante a assinatura do termo
de aderência anexo (“Anexo I”)
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Esta Política foi aprovada pelo Conselho de Administração em [•] de [•] de 2021, e entra em vigor
na data de sua aprovação.

5.
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ANEXO I
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TERMO DE ADERÊNCIA À POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DO
INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

Eu, Sr(a). [nome], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador(a) da carteira de identidade
n.º [número], expedida pelo(a) [órgão expedidor] inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº [número], com endereço comercial na [endereço],
doravante denominado(a) “Aderente”, na qualidade de [cargo] do Instituto Hermes Pardini S.A.,
sociedade por ações de capital aberto, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º19.378.769/0001-76, sediada
na Rua Aimorés, 66, Bairro Funcionários, Belo Horizonte – MG, CEP 30140-070 (“Companhia”), por
meio deste Termo de Aderência à Política de Transações com Partes Relacionadas do Instituto
Hermes Pardini S.A., declarar que conheço, concordo e que aderi à Política de Transações com
Partes Relacionadas do Instituto Hermes Pardini S.A. (“Política”), bem como que desde o presente
momento me obrigo, sob pena, em caso de descumprimento, das penalidades estabelecidas na
Política ou em lei, a agir nos termos do disposto e preconizado na Política.
O aderente também declara possuir os seguintes Membros Próximos da Família, conforme definido
na Política:
Nome

CPF ou Passaporte

País de domicílio

Belo Horizonte, [data]

_____________________________________
[nome]
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