INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.
Companhia Aberta – CVM nº 24090
CNPJ 19.378.769/0001-76
NIRE: 31300098800

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021

1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 30 dias do mês de abril de 2021, às 10:00 horas, na sede social do
Instituto Hermes Pardini S.A., localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua
Aimorés, n° 66, Bairro Funcionários, CEP 30.140-070.

2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Editais de convocação publicados: (i) no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais, nas edições dos dias 30 e 31 de março de 2021 e 01 de abril de 2021, Caderno Gerais, nas páginas
14, 14 e 11, respectivamente; e (ii) no jornal Estado de Minas, nas edições dos dias 30 e 31 de março de
2021 e 01 de abril de 2021, nas páginas 49, 24 e 13, respectivamente, conforme o disposto no artigo
124, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e atualmente em vigor (“Lei das
Sociedades por Ações”). Instalada a Assembleia Geral Ordinária na presença de acionistas detentores de
ações equivalentes a aproximadamente 77,02% (setenta e sete inteiros e dois centésimos) do capital
votante da Companhia, e instalada a Assembleia Geral Extraordinária na presença de acionistas
detentores de ações equivalentes a aproximadamente 78,17% (setenta e oito inteiros e dezessete
centésimos) do capital votante da Companhia, conforme assinatura dos presentes no Livro de Presença
dos Acionistas. Presentes, ainda, o Sr. Camilo de Lelis, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações
com Investidores da Companhia, o Sr. Marcos Villela Vieira, presidente do Conselho Fiscal, e o Sr. Mateus
Cunha Figueiredo, representando a KPMG Auditores Independentes, nos termos do disposto no artigo
134, §1º da Lei das Sociedades por Ações.

3.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Mário Tavernard Martins de Carvalho (“Presidente”), e
secretariados pelo Sr. Wagner Eustáquio Duarte Júnior (“Secretário”).

4.

ORDEM DO DIA:
4.1 EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a proposta de
destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) eleição dos
membros do Conselho de Administração da Companhia e de seu Presidente; e (iv) fixar o montante
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global da remuneração da Administração da Companhia para o exercício social iniciado em 01 de janeiro
de 2021.
4.2 EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
(i) deliberar sobre termos e condições do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação
(“Protocolo”), que estabelece os termos e condições da incorporação (“Incorporação”), pela Companhia,
da subsidiária integral Solução Laboratório de Análises Clínicas S.A., sociedade anônima, com sede na
Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, na Av. Vereador Abraão João Francisco, nº 2.300, Bairro Dom
Bosco, CEP 88.307-300, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.338.563/0001-73 (“Incorporada”); (ii) deliberar
sobre a ratificação da nomeação da Investor Consulting Partners Consultoria Ltda., sociedade limitada,
com sede na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Rua Ministro Orozimbo Nonato, nº 215,
6º andar, Bairro Vila da Serra, CEP 34.006-053, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.711.795/0001-98
(“Investor”), para elaborar o laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da Incorporada
que será transferido à Companhia em virtude da Incorporação (“Laudo de Avaliação”); (iii) deliberar
sobre o Laudo de Avaliação; (iv) deliberar sobre a Incorporação; e (v) deliberar sobre a proposta de
adequação estatutária e sua consolidação, dando nova redação ao artigo 20 do Estatuto Social da
Companhia, de modo a refletir a estrutura organizacional vigente e as responsabilidades de cada
membro da Diretoria Estatutária.

5.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, o Presidente da mesa esclareceu que a presente ata será
lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos e publicada com a omissão das assinaturas dos
acionistas, conforme facultado pelo artigo 130, §§1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações, sendo
propostas e aprovadas a dispensa da leitura dos documentos relacionados à Ordem do Dia destas
Assembleias Gerais, uma vez que referidos documentos são do inteiro conhecimento dos Acionistas
presentes, incluindo o mapa de votação consolidado, divulgado pela Companhia em 29 de abril de 2021,
conforme previsto no parágrafo quarto do artigo 21-W da Instrução CVM nº 481 de dezembro de 2009,
conforme alterada, o qual também foi colocado sobre a mesa para apreciação dos acionistas. Foram
registrados votos em consonância com o disposto no acordo de acionistas arquivado na sede da
Companhia. Em seguida, o Presidente da mesa esclareceu que a Companhia, nesta data, é titular de
100% (cem por cento) das quotas representativas do capital social da Incorporada, de modo que as
receitas, ativos e passivos das Subsidiárias encontram-se integralmente refletidos nas demonstrações
financeiras consolidadas da Companhia, pela aplicação do método de consolidação. Portanto, (i) a
Incorporação não resultará em aumento ou redução do patrimônio líquido ou do capital social da
Companhia; (ii) não haverá relação de substituição de participações societárias dos não controladores
da Incorporada por ações da Companhia, tendo em vista esta é a única acionista da Incorporada.
Portanto, conforme recentes entendimentos da CVM já demonstrados em consultas formuladas em
operações societárias semelhantes não se aplica ao presente caso o disposto no artigo 264 da Lei n.º
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, bem como nos artigos 6º e 7º da Instrução CVM
nº 565, de 15 de junho de 2015. Após os esclarecimentos, seguiram-se as deliberações, conforme
registrado abaixo:
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EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

5.1.

Aprovar, por unanimidade, tendo sido registrados 40.828.252 (quarenta milhões, oitocentos e vinte e
oito mil, duzentos e cinquenta e dois) votos a favor e 56.859.073 (cinquenta e seis milhões, oitocentos
e cinquenta e nove mil, setenta e três) abstenções, incluindo as abstenções do Sr. Victor Cavalcanti
Pardini e da Sra. Regina Pardini, membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, na
qualidade de acionistas controladores da Companhia, as contas dos administradores, bem como as
Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração, referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2020.

5.2.

Aprovar, por unanimidade, tendo sido registrados 97.687.325 (noventa e sete milhões, seiscentos e
oitenta e sete mil, trezentos e vinte e cinco) votos a favor, a destinação do resultado do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, no montante de R$126.527.137,98 (cento e vinte e seis milhões,
quinhentos e vinte e sete mil, cento e trinta e sete reais e noventa e oito centavos), conforme segue:
(a) R$6.326.356,90 (seis milhões, trezentos e vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa
centavos) a serem destinados para a constituição de reserva legal, nos termos do artigo 29, alínea “a”
do Estatuto Social da Companhia.
(b) R$35.104.875,60 (trinta e cinco milhões, cento e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e
sessenta centavos) já distribuídos aos acionistas da Companhia a título de juros sobre o capital (“JCP”) à
conta do lucro acumulado do exercício de 2020, correspondendo a um valor líquido de R$30.696.490,43
(trinta milhões, seiscentos e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e três centavos)
a serem imputados a título de dividendo obrigatório aos acionistas da Companhia, equivalente a 25,54%
do lucro líquido diminuído da reserva legal, superando o dividendo mínimo obrigatório de 25%.
(c) R$85.095.905,48 (oitenta e cinco milhões, noventa e cinco mil, novecentos e cinco reais e quarenta
e oito centavos), a serem retidos, nos termos do artigo 29, alínea “d” do Estatuto Social da Companhia,
conforme orçamento de capital constante no Anexo I desta Ata.

5.3.

Acionistas minoritários, representando 5,44% (cinco inteiros e quarenta e quatro centésimos) do capital
votante da Companhia, formularam pedido para a instalação do Conselho Fiscal da Companhia.
Foram apresentados candidatos pelos Acionistas pelos Acionistas 3G RADAR MASTER FIA e MALIKO
INVESTMENTS LLC.
Nos termos do §4º, do Artigo 161 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976/76, participaram da
eleição em separado, para eleição de 1 (um) membro efetivo do Conselho Fiscal e respectivo suplente,
acionistas minoritários detentores de 5.663.000 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e três mil) ações
com direito a voto da Companhia. Após deliberação, foi aprovada, por votação em separado dos
acionistas minoritários da Companhia, tendo sido proferidos 5.663.000 (cinco milhões, seiscentos e
sessenta e três mil) votos a favor, a eleição de Francisco Olinto Velo Schmitt, brasileiro, casado em
regime de comunhão parcial de bens, administrador, inscrito no CPF sob o nº 263.637.980-00, portador
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da cédula de identidade nº 2010984561, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do
Rio Grande do Sul, como membro efetivo do Conselho Fiscal e Kuno Dietmar Frank, brasileiro, casado
em regime de comunhão universal de bens, administrador, inscrito no CPF sob o nº 064.344.448-34,
portador da cédula de identidade nº 3.708.466-5, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do
Estado de São Paulo, como membro suplente do conselho fiscal, ambos com endereço comercial na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Aimorés, n° 66, Bairro Funcionários, CEP
30.140-070, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.
Em seguida, foram eleitos os candidatos indicados pelos acionistas controladores, tendo sido proferidos
84.816.899 (oitenta e quatro milhões, oitocentos e dezesseis mil oitocentos e noventa e nove) votos a
favor, o Sr. Marco Antônio Pereira, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC sob o registro 055466,
CPF 533.338.886-53, com endereço comercial na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na
Rua Aimorés, n° 66, Bairro Funcionários, CEP 30.140-070, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e a
Sra. Neuza Maria Belo, brasileira, solteira, administradora RG 3.3893479, expedida pelo Instituto de
Identificação da Polícia Civil de Minas Gerais, CPF 584.981.336-53, com endereço comercial na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Aimorés, n° 66, Bairro Funcionários, CEP 30.140-070,
como membro suplente; o Sr. Glaydson Ferreira Cardoso, brasileiro, casado, advogado, CPF
005.273.616-40, RG 5.695.789, expedida pela SSP/MG, com endereço comercial na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Aimorés, n° 66, Bairro Funcionários, CEP 30.140-070, como
membro efetivo do Conselho Fiscal, e, como suplente, o Sr. Márcio da Rocha Medina, brasileiro,
advogado, RG MG-4.299.216, CPF 582.058.456-20 com endereço comercial na Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, na Rua Aimorés, n° 66, Bairro Funcionários, CEP 30.140-070.
A posse dos membros do Conselho Fiscal ficará subordinada (i) à apresentação de declaração de
desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em
livro próprio da Companhia.

5.4.

Aprovar, a eleição como membros do Conselho de Administração, para um mandato unificado de 2
(dois) anos, conforme abaixo:

5.4.1. Por maioria dos votos dos acionistas que participaram da Assembleia, tendo sido proferidos
91.106.686 (noventa e um milhões, cento e seis mil, seiscentos e oitenta e seis) votos a favor e
6.580.639 (seis milhões, quinhentos e oitenta mil, seiscentos e trinta e nove) votos contra, foi reeleito
o Sr. Victor Cavalcanti Pardini, brasileiro, casado, médico, inscrito no CPF sob o nº 525.560.696-00,
portador do documento de identidade nº MG-756.093, expedido pela SSP/MG, com endereço
comercial na Rua Aimorés, nº 66, Funcionários, CEP 30140-070, na Cidade de Belo Horizonte, no
Estado de Minas Gerais, na qualidade de membro efetivo e Presidente do Conselho de
Administração.
5.4.2. Por maioria dos votos dos acionistas que participaram da Assembleia, tendo sido proferidos
91.183.457 (noventa e um milhões, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e sete) votos
a favor e 6.503.868 (seis milhões, quinhentos e três mil, oitocentos e sessenta e oito) votos contra,
foi reeleita a Sra. Regina Pardini, brasileira, divorciada, médica, inscrita no CPF sob o nº 465.312.976#53821484v4<TEXT> - Grupo Pardini - Ata AGOE (Versão Livro) - 30Abr21 - v2
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20, portadora do documento de identidade nº MG-765.094, expedido pela SSP/MG, com endereço
comercial na Rua Aimorés, nº66, Funcionários, CEP 30140-070, na Cidade de Belo Horizonte, no
Estado de Minas Gerais, na qualidade de membro efetivo.
5.4.3. Por maioria dos votos dos acionistas que participaram da Assembleia, tendo sido proferidos
91.183.457 (noventa e um milhões, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e sete) votos
a favor e 6.503.868 (seis milhões, quinhentos e três mil, oitocentos e sessenta e oito) votos contra,
foi eleito o Sr. Carlos Guilherme Steagall Gertsenchtein, brasileiro, casado, administrador, inscrito
no CPF sob o nº 136.554.908-95, portador do documento de identidade nº 14.684.361-7, expedido
pela SSP/SP, com endereço comercial na Rua Aimorés, nº 66, Funcionários, CEP 30.140-070, na
Cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, na qualidade de membro efetivo.
5.4.4. Por unanimidade dos acionistas presentes que participaram da Assembleia, tendo sido proferidos
84.816.899 (oitenta e quatro milhões, oitocentos e dezesseis mil, oitocentos e noventa e nove) votos
a favor, e 5.663.000 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e três mil) abstenções, foi eleito o Sr.
Marcos Villela Vieira, brasileiro, divorciado, economista, portador da Carteira de Identidade
MG368.773, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 265.849.056-91, com endereço
comercial na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Aimorés, n° 66, Bairro
Funcionários, CEP 30.140-070, na qualidade de membro efetivo e Conselheiro Independente, com
base na declaração do candidato sobre o enquadramento nos critérios estabelecidos pelo
Regulamento do Novo Mercado da B3.
5.4.5. Por unanimidade dos acionistas que participaram da Assembleia, tendo sido proferidos 97.687.325
(noventa e sete milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e cinco) votos a favor, foi
reeleito o Sr. Sidney Levy, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 441.607.557-04 e
portador do documento de identidade RG 3.343.401, IFP/RJ, com endereço comercial na Rua
Aimorés, nº 66, Funcionários, CEP 30140-070, na Cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas
Gerais, na qualidade de membro efetivo e Conselheiro Independente, conforme indicado na
Proposta da Administração.
A posse dos membros do Conselho de Administração eleitos ficará subordinada (i) à apresentação de
declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) à assinatura do termo de posse,
lavrado em livro próprio da Companhia.
Os membros do Conselho de Administração exercerão seus cargos até a data da realização da
assembleia geral ordinária que deliberar sobre as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

5.5.

Aprovar, por unanimidade, tendo sido registrados 97.687.325 (noventa e sete milhões, seiscentos e
oitenta e sete mil, trezentos e vinte e cinco) votos a favor, como remuneração global anual dos
administradores para o exercício social de 2021, o montante de até R$15.221.099,44 (quinze milhões,
duzentos e vinte um mil, noventa e nove reais e noventa e nove centavos), incluindo a remuneração
destinada aos membros do Conselho Fiscal, sendo que a individualização entre os administradores
deverá ser formalizada em reunião realizada pelo Conselho de Administração. A acionista Áurea
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registrou seu entendimento de que os acionistas Victor Pardini e Regina Pardini encontram-se em
posição de conflito de interesses para deliberar sobre a matéria, bem como entende que suas ações não
deveriam ser computadas aos votos que aprovaram a remuneração.
EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

5.6.

Aprovar, por unanimidade de votos proferidos, tendo sido registrados 98.825.075 (noventa e oito
milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, setenta e cinco) votos a favor e 328.500 (trezentos e vinte e oito
mil e quinhentos) abstenções, o Protocolo celebrado entre a Companhia e a Incorporada, na forma do
Anexo II à presente ata, o qual prevê a incorporação da Incorporada à Companhia. O Protocolo
estabelece os termos e condições gerais da Incorporação, as suas justificativas e o critério de avaliação
do acervo a ser absorvido pela Companhia. Conforme esclarecido e constante do Protocolo: (i) a
Incorporação não acarretará aumento de capital da Companhia, dado que a totalidade do patrimônio
da Incorporada já está refletida em seu patrimônio consolidado; (ii) não haverá relação de substituição
de participações societárias dos não controladores da Incorporada por ações da Companhia, tendo em
vista esta é a única sócia da Incorporada.

5.7.

Ratificar, por unanimidade proferidos, tendo sido registrados 98.825.075 (noventa e oito milhões,
oitocentos e vinte e cinco mil, setenta e cinco) votos a favor e 328.500 (trezentos e vinte e oito mil e
quinhentos) abstenções, a contratação da Investor, conforme qualificada no item (ii) da ordem do dia
da Assembleia Geral Extraordinária acima, para elaborar o Laudo de Avaliação.

5.8.

Aprovar, por unanimidade de votos proferidos, tendo sido registrados 98.825.075 (noventa e oito
milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, setenta e cinco) votos a favor e 328.500 (trezentos e vinte e oito
mil e quinhentos) abstenções, o Laudo de Avaliação, elaborado com base no valor contábil da
Incorporada, na forma do Anexo III à presente ata.

5.9.

Aprovar, por unanimidade de votos proferidos, tendo sido registrados 98.825.075 (noventa e oito
milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, setenta e cinco) votos a favor e 328.500 (trezentos e vinte e oito
mil e quinhentos) abstenções em razão da aprovação dos termos e condições do Protocolo e dos demais
itens da ordem do dia, bem como dos esclarecimentos efetuados a respeito da reestruturação societária
pretendida, a realização da Incorporação, autorizando e ratificando a prática de todos os atos
necessários às suas implementações. Com a Incorporação, a Companhia assume todos os ativos e
passivos da Incorporada, sucedendo-a em todos os direitos e obrigações. Os administradores da
Companhia estão expressamente autorizados a proceder a todos os atos necessários à baixa e extinção
da sociedade incorporada.

5.10. Aprovar, por unanimidade, tendo sido registrados 98.825.075 (noventa e oito milhões, oitocentos e
vinte e cinco mil, setenta e cinco) votos a favor e 328.500 (trezentos e vinte e oito mil e quinhentos)
abstenções, a adequação estatutária e sua consolidação, dando nova redação ao artigo 20º do Estatuto
Social da Companhia, de modo a refletir a estrutura organizacional vigente e as responsabilidades de
cada membro da Diretoria Estatutária, passando referido artigo a vigorar conforme redação constante
do Estatuto Social Consolidado, que constitui o Anexo IV à presente Ata.
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6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na
forma de sumário, que após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, tendo o Sr. Presidente
encerrado a Assembleia. Acionistas presentes: VICTOR CAVALCANTI PARDINI (P.p. Mário Tavernard Martins
de Carvalho); REGINA PARDINI (P.p. Mário Tavernard Martins de Carvalho); AUREA MARIA PARDINI (P.p.
Mariana Loyola Ferreira Sgarbi); 3G RADAR MASTER FIA (P.p. André Figueiredo Diniz), MALIKO
INVESTMENTS LLC (P.p. André Figueiredo Diniz). Acionistas que participaram da Assembleia mediante
envio de boletim de voto à distância via Escriturador: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT
SYSTEM; NORGES BANK; PRUDENTIAL TRUST COMPANY; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; VANECK
VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; UI-E - J P MORGAN S/A DTVM; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP
EQUITY FUND LLC; EP EMERGING MARKETS SMALL COMPANIES FUND; EMERGING MARKETS SMALL
CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE
FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B; CHAMPLAIN EMERGING
MARKETS SMALL CAP FUND, LLC; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD ESG
INTERNATIONAL; VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T; PRAMERICA SICAV
- EMERGING MARKETS SMALL CAP; VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II; ALLIANZ
GL INVESTORS GMBH ON BEHALF OF ALLIANZGI-FONDS DSPT; ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY
INDEX FUND; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING
MARKETS EQUITY POOL; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F; CALIFORNIA
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; BLACKROCK GLOBAL FUNDS - S. GLOBAL SMALLCAP FUND; ISHARES
PUBLIC LIMITED COMPANY; NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST; ISHARES MSCI
EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL
CAP ETF; FIAM GROUP T. F.E. B.PLANS: FIAM S. I. S. C. P. C. P.; PYRAMIS EMERGING MARKETS EQUITY SMALL
CAP COMMINGLED POOL; e ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF.

Belo Horizonte, 30 de abril de 2021.
Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em termo próprio.
Assinada eletronicamente por Mario Tavernard Martins de Carvalho (Presidente) e Wagner Eustáquio
Duarte Júnior (Secretário)
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ANEXO I
À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A, REALIZADA EM 30 DE
ABRIL DE 2021
Orçamento de Capital
O Prazo de duração do Orçamento de Capital, caso seja aprovado, será até o encerramento do exercício de
2021.
Investimentos por Natureza (R$ Mil)
CAPEX:
Projetos de Manutenção
Projetos de TI
Projetos de Expansão

60.900
47.471
28.553

Total CAPEX

136.923

A Administração pretende utilizar os recursos de caixa próprio da Companhia para suportar os investimentos
relativos à diferença de R$51,8 milhões entre o valor dos investimentos de R$136,9 milhões descritos na tabela
acima e o saldo a destinar de R$85,1 milhões descritos na seção 2.1(c), em Assembleia Geral Ordinária, desta
Proposta da Administração para suportar os investimentos acima descritos.
Considerando tratar-se de projeções e perspectivas de negócio, que envolvem riscos, incertezas e premissas, as
aplicações de recursos dependem de circunstância que podem ou não ocorrer.
Condições econômicas gerais, condições setoriais e outros fatores operacionais, podem afetar os montantes
previstos de alocação em ativos fixos e capital de giro.
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ANEXO II
À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A, REALIZADA EM 30 DE
ABRIL DE 2021
PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO E INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO
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PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO E INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO
Pelo presente instrumento particular, as Partes abaixo qualificadas, por seus respectivos administradores, têm entre si
certo e ajustado celebrar o presente Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação (“Protocolo”), de acordo
com os artigos 224, 225 e 227 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”):
INSTITUTO HERMES PARDINI S.A., sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ sob o nº 19.378.769/0001-76,
com sede na Rua Aimorés, nº 66, Bairro Funcionários, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30140070 (“Companhia”); e
SOLUÇÃO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
12.338.563/0001-73, com sede na Avenida Vereador Abraão João Francisco, nº 2.300, salas 01 e 801, Bairro Dom Bosco,
CEP: 88.307-300, na cidade Itajaí, Estado Santa Catarina (“Incorporada”).
1. JUSTIFICAÇÃO
A Companhia é detentora da integralidade do capital social da Incorporada, a qual atua no mesmo ramo da Companhia,
qual seja, Medicina Diagnóstica. É do interesse da Companhia consolidar as suas atividades e patrimônios, bem como
simplificar a estrutura organizacional e societária, propiciando, assim, uma redução dos seus custos administrativos e
operacionais, além de integração dos negócios e geração de sinergias daí decorrentes.
2. CAPITAL SOCIAL
2.1.

Capital Social do INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

O capital social subscrito e integralizado da Companhia é de R$ 425.457.144,97 (quatrocentos e vinte e cinco milhões,
quatrocentos e cinquenta e sete mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos), totalmente subscrito
e integralizado, dividido em 130.978.595 (cento e trinta milhões, novecentas e setenta e oito mil, quinhentas e noventa
e cinco) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
2.2.

Capital Social da SOLUÇÃO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A.

SOLUÇÃO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A., possui capital social, subscrito e integralizado, de R$200.000,00
(duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentos mil) ações, sem valor nominal.
3. INCORPORAÇÃO, AVALIAÇÃO E PATRIMÔNIO DAS INCORPORADAS.
3.1.

Data Base e Avaliação

O laudo de avaliação do patrimônio da Incorporada foi elaborado pela empresa Investor Consulting Partners Consultoria
Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.711.795/0001-98, com sede na Rua Min.
Orozimbo Nonato, nº 215, 6º andar, Bairro Vila da Serra, Cidade de Nova Lima/MG, CEP 34.006-053, em conformidade
com o disposto no art. 227 da Lei das Sociedades por Ações, ad referendum dos acionistas/sócios das Partes (“Laudo de
Avaliação”), tendo sido concluído que:
a)

O patrimônio líquido da SOLUÇÃO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICS S.A., a ser incorporado pela
Companhia foi avaliado no montante total R$ 1.632.981,53 (um milhão, seiscentos e trinta e dois mil,
novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos), na data de 31 de Janeiro de 2021 (“Data Base”),
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme demonstrado nos livros e registros
contábeis da Incorporada, cujo método de avaliação escolhido foi o do Patrimônio Líquido Contábil.

3.2.
O patrimônio líquido da Incorporada, conforme avaliação descrita acima, será integralmente absorvido pela
Companhia, incluindo as variações patrimoniais ocorridas entre a Data Base e a efetiva incorporação da Incorporada
pela Companhia. Os bens, direitos e obrigações da Incorporada a serem transferidos à Companhia são aqueles descritos
no respectivo laudo de avaliação.

3.3.
Ausência de Aumento de Capital: a Incorporação não resultará em aumento ou redução do patrimônio líquido
da Companhia, tendo em vista que a Companhia é titular de 100% do capital social total da Incorporada, e o patrimônio
líquido da mesma encontra-se integralmente refletido no patrimônio líquido da Companhia, em decorrência da
aplicação do método de consolidação. Por esse motivo, não haverá emissão de novas ações ordinárias pela Companhia
em substituição ao seu atual investimento na Incorporada, não havendo ainda qualquer relação de troca. Não haverá
alteração do capital social ou do estatuto social da Companhia.
3.4.
Extinção da Incorporada: com a incorporação da Incorporada e a consequente versão de todo seu patrimônio
líquido para a Companhia, a Incorporada será extinta nos termos do disposto no artigo 227 da Lei das Sociedades por
Ações, cabendo aos administradores da Companhia promover o arquivamento e publicação dos atos da operação.
3.5.
Dispensa do laudo de avaliação do artigo 264 da Lei das Sociedades por Ações e de demonstrações financeiras:
conforme recentes entendimentos da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) já demonstrados em consultas
formuladas em operações societárias semelhantes, não se aplica ao presente caso o disposto no artigo 264 da Lei das
Sociedades por Ações, bem como nos artigos 6º e 7º da Instrução CVM nº 565, de 15 de junho de 2015.
4.

Quotas da Incorporada, Relação de Substituição e Direitos Políticos e Patrimoniais.

4.1.
Ausência de Critério de Determinação da Relação de Substituição e Avaliação: considerando que a Incorporada
é integralmente controlada pela Companhia (inexistindo, portanto, sócios minoritários na Incorporada), a totalidade
das quotas de emissão da Incorporada será extinta.
4.2.
Inexistência de Relação de Substituição: tendo em vista que inexistem sócios não controladores da
Incorporada, posto que esta é integralmente controlada pela Companhia, não há que se falar em relação de substituição
de quotas de minoritários da Incorporada por ações da Companhia.
5.

Demais Condições Aplicáveis à Incorporação.

5.1.
Atos Societários: será realizada Reunião de Sócios da Incorporada e Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia para apreciação e deliberação a respeito da operação contemplada neste Protocolo.
5.2.
Inexistência de Direito de Retirada: conforme acima referido, não há que se falar em dissidência e exercício do
direito de retirada de sócio, visto que a Incorporada não possui sócio não controlador.
5.3.
Sucessão: a Companhia sucederá a Incorporada em seus direitos e obrigações, respondendo pelas obrigações
da Incorporada, nos termos do disposto nos artigos 227 e 232 da Lei das Sociedades por Ações.
5.4.
Autorização: uma vez aprovada a incorporação da Incorporada, os diretores da Companhia ficam responsáveis
e autorizados a tomarem as medidas necessárias para a implementação dos termos e condições pactuados neste
Protocolo, nos termos da legislação aplicável.
5.5.
Foro: fica eleito o Foro da cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir quaisquer
controvérsias oriundas deste Protocolo.
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para um só
efeito, juntamente com duas testemunhas.

Belo Horizonte/MG, 18 de março de 2021.

INSTITUTO HERMES PARDINI S/A

Assinado de forma
ROBERTO
digital por ROBERTO
SANTORO
SANTORO
MEIRELLES:84 MEIRELLES:84422289691
Dados: 2021.03.19
12:49:48 -03'00'
422289691
_______________________________________

Nome: Roberto Santoro Meirelles
Cargo:
Diretor Presidente

Assinado de forma
CAMILO DE
digital por CAMILO DE
LELIS MACIEL LELIS MACIEL
SILVA:4264233 SILVA:42642337634
Dados: 2021.03.19
7634
12:52:55 -03'00'
_______________________________________

Nome: Camilo de Lelis Maciel Silva
Cargo: Diretor Executivo Adm. e Financeiro e RI

SOLUÇÃO
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A.
Assinado de forma
ROBERTO
de forma digital
digital por ROBERTO
CAMILO DE LELIS Assinado
por CAMILO DE LELIS
SANTORO
SANTORO
MACIEL
SILVA:42642337634
MACIEL
MEIRELLES:844 MEIRELLES:84422289691
Dados: 2021.03.19 12:53:17
Dados: 2021.03.19
SILVA:42642337634 -03'00'
12:50:11 -03'00'
22289691
_______________________________________
_______________________________________
Nome: Roberto Santoro Meirelles

Nome: Camilo de Lelis Maciel Silva

Assinado de forma
FERNANDO
digital por FERNANDO
TESTEMUNHAS: CESAR SALES DE CESAR SALES DE
FARIA:31970184 FARIA:31970184604
Dados: 2021.03.18
ANA PAULA CAVALCANTI
604
BENTES:85601144672
12:38:30 -03'00'
_______________________________________
_______________________________________
Assinado de forma digital por ANA PAULA
CAVALCANTI BENTES:85601144672
Dados: 2021.03.18 15:41:55 -03'00'

Nome: Ana Paula C. Bentes
CPF: 856.011.446-72

Nome: Fernando Cesar Sales de Faria
CPF: 319.701.846-04

ANEXO III
À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A, REALIZADA EM 30 DE
ABRIL DE 2021
Laudo de Avaliação
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Fevereiro de 2021

Solução Laboratório de Análises Clínicas S.A.
Laudo de Avaliação Econômico-Financeiro para fins de
atendimento ao Art. 226 e 227 da Lei 6.404/76
Contrato: ICP 01003621

Notas Importantes
A Investor Consulting Partners Consultoria Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.711.795/0001-98, com sede cidade de
Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Rua Ministro Orozimbo Nonato, nº 215, 6º andar, bairro Vila da Serra, CEP 34.006-053 (“Investor” ou
“Investor Consulting Partners”) foi nomeada para constatar o valor do patrimônio líquido contábil da Solução Laboratório de Análises
Clínicas S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob o nº 12.338.563/0001-73, com sede na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, na
Av. Vereador Abraão João Francisco, nº 2300, sala 01, bairro Dom Bosco, CEP 88.307-300 (“Solução Laboratório de Análises Clínicas ” ou
“Incorporada”) para fins de incorporação pela Instituto Hermes Pardini S.A., sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ sob o nº
19.378.769/0001-76, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Aimorés, nº 66, bairro Funcionários, CEP 30.140070 (“Hermes Pardini” ou “Incorporadora”), nos termos dos Artigos 226 e 227 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada.
As informações a seguir são importantes e devem ser cuidadosa e integralmente lidas:
•

•
•

•
•
•

O presente Laudo de Avaliação Econômico-Financeiro (“Laudo”, “Avaliação”) foi elaborado para uso exclusivo dos acionistas,
diretores, executivos e demais profissionais contratados pela Incorporada e Incorporadora, com o propósito único de constatar os
bens, direitos e obrigações da Incorporada a serem transferidos para o patrimônio da Incorporadora, de acordo com os princípios
fundamentais de contabilidade, em bases consistentes e contendo todos os elementos contábeis necessários e suficientes à
Incorporação, não devendo ser utilizado por quaisquer terceiros ou para quaisquer outros propósitos sem a autorização prévia e por
escrito da Investor.
Esta Avaliação foi preparada exclusivamente em português e, caso venha a ser traduzida para outro idioma, a versão em português
deverá prevalecer para todos os efeitos.
Esta Avaliação, incluindo suas análises e conclusões, não constitui uma recomendação para qualquer acionista ou membro da
administração da Incorporadora sobre como agir em qualquer assunto relacionado à saúde financeira da Incorporada. Esta Análise
não poderá ser utilizada para justificar o voto de qualquer pessoa em relação a qualquer aspecto da atividade financeira da
Incorporada.
A data base utilizada para esta Análise financeira é 31 de janeiro de 2021.
Para chegar às conclusões apresentadas nesta Análise, entre outros quesitos, analisamos as demonstrações contábeis da Incorporada
referente à data de 31 de janeiro de 2021, não auditadas.
No âmbito da nossa revisão não assumimos qualquer responsabilidade por investigações independentes de nenhuma das
informações e confiamos que tais informações estavam completas e precisas em todos os seus aspectos relevantes. Além disso, não
fomos solicitados a realizar, e não realizamos, uma verificação independente de tais informações, ou uma verificação independente
ou avaliação de quaisquer ativos ou passivos (contingentes ou não) da Incorporada; não nos foi entregue qualquer avaliação a esse
respeito e não avaliamos a solvência da Incorporada considerando as leis relativas a qualquer assunto, inclusive a falência,
insolvência ou quaisquer outras questões.
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Notas Importantes (cont.)
•

•

•
•

•

•

•
•

Não fazemos, nem faremos, expressa ou implicitamente, qualquer declaração ou garantia em relação à precisão ou completude de
qualquer das informações utilizadas para elaboração deste Laudo. Além disto, não assumimos nenhuma obrigação de conduzir, e
não conduzimos, nenhuma inspeção física das propriedades ou instalações da Incorporada. Não prestamos serviços de auditoria em
relação a esta Análise. Não somos um escritório de advocacia e não prestamos serviços legais, regulatórios, tributários ou fiscais em
relação a esta Análise.
A Investor não realizou processo de auditoria ou diligência (due diligence) contábil, financeira, legal, fiscal ou de qualquer espécie na
Incorporada.
Esta Análise foi baseada em informações obtidas junto à administração da Incorporadora.
Ademais, a Investor não assume qualquer responsabilidade ou obrigação de indenizar em relação à exatidão, veracidade,
integridade, consistência, suficiência, razoabilidade e precisão das informações disponibilizadas (definidas a seguir), as quais são de
única e exclusiva responsabilidade da Incorporada.
As informações contidas nesta Análise refletem as condições financeiras da Empresa em 31 de janeiro de 2021, e de acordo com as
informações disponibilizadas, de forma que qualquer alteração nestas condições posteriormente a esta data ou nas informações
disponibilizadas poderá alterar os resultados ora apresentados. A Investor não está obrigada, a qualquer tempo, a atualizar, revisar,
reafirmar ou revogar qualquer informação contida nesta Análise, no todo ou em parte, ou a fornecer qualquer informação adicional
relacionada a este Laudo.
A preparação de uma Avaliação Econômico-financeira é um processo complexo que envolve várias definições a respeito dos
métodos de análise financeira mais apropriados e relevantes, bem como da aplicação de tais métodos. Para chegar às conclusões
apresentadas neste Laudo, realizamos um raciocínio qualitativo a respeito das análises e fatores considerados. Chegamos a uma
conclusão final com base nos resultados da análise realizada, considerada como um todo, e não chegamos a conclusões baseadas
em, ou relacionadas a, qualquer dos fatores ou métodos de nossa análise isoladamente. Desse modo, acreditamos que a seleção de
partes da nossa análise e fatores específicos, sem consideração da totalidade de nossa análise e conclusões, pode resultar em um
entendimento incompleto e incorreto dos processos utilizados e seus resultados.
Este Laudo é de propriedade intelectual da Investor.
Os cálculos financeiros contidos nesta Análise podem não resultar sempre em soma precisa em razão de arredondamento.
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Seção I

Sumário Executivo

5

Sumário Executivo
A Investor Consulting Partners Consultoria Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.711.795/0001-98, com sede na cidade de
Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Rua Ministro Orozimbo Nonato, nº 215, 6º andar, bairro Vila da Serra, CEP 34.006-053 (“Investor” ou
“Investor Consulting Partners”) foi nomeada para constatar o valor do patrimônio líquido contábil da Solução Laboratório de Análises Clínicas
S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob o nº 12.338.563/0001-73, com sede na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, na Av.
Vereador Abraão João Francisco, número 2300, sala 01, bairro Dom Bosco, CEP 88.307-300 (“Solução Laboratório de Análises Clínicas ” ou
“Incorporada”) para fins de incorporação pela Instituto Hermes Pardini S.A., sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ sob o nº
19.378.769/0001-76, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Aimorés, nº 66, Bairro Funcionários, CEP 30.140-070
(“Hermes Pardini” ou “Incorporadora”), nos termos dos Artigos 226 e 227 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada.

Resumo da Operação
•

Incorporada: SOLUÇÃO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A.

•

Incorporadora: INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

•

Participação da Incorporadora na Incorporada: 100,00%

•

Data da Incorporação: 31/01/2021

•

Principais motivos da operação:
A incorporação fora justificada objetivando a simplificação
e otimização da estrutura organizacional do grupo
econômico, além da redução dos custos administrativos.

•

O principal evento relacionado ao patrimônio líquido da
Incorporada é:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Fornecedores = R$ 2.066.426,21
Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas = R$ 411.306,09
Arrendamentos Circulante = R$ 429.274,69
Arrendamentos Não Circulante = R$ 715.645,96
Obrigações com Partes Relacionadas = R$ 858.911,68
Caixa = R$ 507.897,94
Contas a Receber = R$ 2.742.590,98
Estoques = R$ 746.361,31
Imobilizado Líquido = R$ 633.670,26
Intangível = R$ 248.467,00
Direito de Uso = R$ 1.079.797,17

Elaboração: Investor Consulting Partners

Critérios Adotados e Principais premissas
Foi analisado o Demonstrativo Contábil referente à data de
31/01/2021 da Solução Laboratório de Análises Clínicas. A
conclusão deste Laudo foi realizada a partir do balanço da
companhia, referente à referida data.

Método de Avaliação Escolhido
Por se tratar de uma incorporação na qual, conforme definido pelo
Art. 1.116 da Lei 10.406/02 e Art. 227 da Lei 6.404/76, “uma ou várias
sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os
direitos e obrigações,”, a Investor, nomeada conforme os preceitos
do § 2o do Art. 1.117 da Lei 10.406/02, e Art. 226 da Lei 6.404/76,
realizou a avaliação da Solução Laboratório de Análises Clínicas
S.A. pelo método do Patrimônio Líquido Contábil.

Valor Patrimonial

Método de avaliação com base
na apuração das diferenças
entre os direitos e obrigações de
uma empresa ou imobilizado
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Sumário Executivo
Condições Financeiras da Incorporada na Data Base
Cálculo do Valor Patrimonial da Empresa
Em R$
ATIVO TOTAL
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos circulantes
Ativo Não Circulante
Realizável a longo prazo
Imobilizado
Intangível
Direito de Uso
PASSIVO TOTAL
Passivo Circulante
Fornecedores
Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas
Arrendamentos circulante
Dividendos a pagar
Outros passivos circulantes
Passivo Não Circulante
Arrendamentos não circulante
Obrigações com partes relacionadas
Outros passivos não circulantes
VALOR PATRIMONIAL
Capital social
Reservas de lucros
Lucros acumulados

Elaboração: Investor Consulting Partners

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

31/01/2021
6.271.032,62
4.234.673,86
507.897,94
2.742.590,98
746.361,31
228.240,74
9.582,89
2.036.358,76
74.424,33
633.670,26
248.467,00
1.079.797,17
6.271.032,62
3.047.065,00
2.066.426,21
411.306,09
429.274,69
101.124,59
38.933,42
1.590.986,09
715.645,96
858.911,68
16.428,45
1.632.981,53
200.000,00
1.418.382,77
14.598,76

Sumário de Avaliação
Após examinados a Demonstração Contábil da Solução
Laboratório de Análises Clínicas, apuramos que o valor do
patrimônio líquido contábil da companhia, para fins de
incorporação pelo Instituto Hermes Pardini é de R$ 1.632.981,53
(hum milhão, seiscentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta e
um reais e cinquenta e três centavos), em 31/01/2021.

1.632.981,53
Valor Patrimonial
(R$)

-

1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00
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Declarações do Avaliador
•
•
•
•

•

Na data deste laudo, a Investor, diretamente ou pessoas a ela vinculada, não possui ações ou quotas societárias de qualquer
empresa participante da Instituto Hermes Pardini S.A. ou qualquer de suas controladas ou correlatas, seja em nome próprio ou a sua
administração discricionária.
A Investor declara que não tem conflito de interesses que lhe diminua a independência necessária ao desempenho de suas funções.
A Investor não possui outras informações comerciais e creditícias de qualquer natureza relativas à Incorporada que possam impactar
o presente laudo.
A Investor declara que a Incorporada e a Incorporadora, seus quotistas, acionistas, controladores e seus administradores não
direcionaram, interferiram, limitaram, dificultaram nem praticaram quaisquer atos que tenham comprometido o acesso, a utilização
ou o conhecimento de informações, bens ou documentos relevantes para a qualidade das conclusões ora apresentadas.
O processo interno de aprovação da Análise Econômico-financeira pela Investor envolve as seguintes etapas:
1.
2.
3.
4.

•

Discussão sobre a metodologia a ser adotadas na Análise, envolvendo a equipe responsável por sua preparação;
Preparação e revisão da Análise pela equipe de analistas;
Submissão da Análise para avaliação do comitê interno da Investor, do qual são integrantes seus diretores e analistas seniores;
Discussão e implementação das exigências aplicáveis solicitadas pelo comitê interno, caso haja, a fim de obter sua aprovação
final.

Para quaisquer fins que se faça necessário, a Investor declara que o responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação são os
seguintes profissionais:
Belo Horizonte, 02 de março de 2021

RODRIGO
OTAVIO MULLER
GARCIA:059757
76686

Assinado de forma
digital por RODRIGO
OTAVIO MULLER
GARCIA:05975776686
Dados: 2021.03.03
20:45:07 -03'00'

Rodrigo Otávio Müller Garcia
Diretor Técnico
CRA – 01-060994/D

MARCIA
MOREIRA
FRAZAO DA
SILVA:00089523
709

Assinado de forma
digital por MARCIA
MOREIRA FRAZAO DA
SILVA:00089523709
Dados: 2021.03.04
09:47:06 -03'00'

Márcia Moreira Frazão da Silva
Diretora Técnica
CRC-RJ 106548/O-3
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Qualificação do Assessor Financeiro
A Investor Consulting Partners é uma assessoria que atua nas áreas de Finanças Corporativas, M&A – Fusões e Aquisições, Avaliações
Imobiliárias e Gestão do Ativo Imobilizado.
Com escritórios em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro (Brasil), a Investor possui um corpo executivo e técnico altamente qualificado,
que utiliza os principais conceitos e técnicas de Investment Banking praticados no mercado, bem como um conselho consultivo com ampla
experiência, que contribui para o objetivo de fornecer serviços de excelência e soluções inovadoras aos seus clientes.

Profissional responsável pelo Laudo

Rodrigo Otávio Müller Garcia
Diretor Técnico

Consultor de Valores Mobiliários credenciado pela CVM, cursando MBA em Administração do Setor
Elétrico pela FGV e graduado em Administração pelo Ibmec-MG. Atuou como analista de crédito pleno
no Banco Mercantil do Brasil S/A, realizando Credit Ratings para o segmento middle-corporate e emissão
de Atestados de Capacidade Financeira para outorga de licença de projetos junto ao DNPM; analista
Financeiro em diversos “advisors”, onde atuou desde 2008 com Modelagem e Estruturação Financeira
para empresas dos setores de Telefonia, Engenharia Civil, Infraestrutura e Elétrica; foi Diretor Técnico da
Agrega Estruturação e Intermediação Ltda, liderando equipe multidisciplinar visando reestruturação
financeira e estruturação operacional de diversas empresas do ramo industrial e de serviços; atualmente
é Diretor Técnico da Investor.

Márcia Moreira Frazão da Silva
Diretora Técnica

Graduada em Ciências Contábeis pelo Instituto Mackenzie Rio/UFRJ, pós graduanda em Auditoria,
Avaliação e Perícias pelo IPOG Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação; há mais de 20 anos atuando no
mercado de avaliações patrimoniais, com especialização em imóveis e empreendimentos imobiliários,
tendo emitido mais de cinco mil laudos de avaliação em conformidade com a Norma NBR 14.653 da
ABNT; foi diretora da área de Consultoria Imobiliária na Apsis, sendo responsável por gerir equipe e
executar projetos de avaliação para diversas finalidades, gerenciais e contábeis (Art 8º, Artº 264,
Reestruturação societária, Revisão de Vidas Úteis e Revisão do Valor Residual - CPC 27, Propriedade para
Investimento - CPC 28, Teste de Impairment - CPC 01, Combinação de Negócio – CPC 15), venda,
seguros, garantias, desapropriação, perícias, recuperação judicial, dentre outras, para empresas dos mais
diversos segmentos em todo o Brasil; atualmente é Diretora Regional da Investor - Rio de Janeiro.

Elaboração: Investor Consulting Partners

10

Credenciais

Banco múltiplo brasileiro com forte
presença em crédito consignado.
Assessoria financeira nas
negociações de parceria com
instituição financeira africana.

Multinacional portuguesa com
atuação em construção civil,
engenharia e infraestrutura.

Construtora de imóveis que atua em
todo o território nacional.

Empresa que atua no setor de
construção pesada em vários
estados do país.

Empresa que administra e processa
um variado portfólio de cartões de
benefícios.

Valuation da Construtora Brasil
(ECB) para aquisição pela
Mota-Engil.

Elaboração de um Book de
investimentos com as
oportunidades das regiões por
eles destacadas.

Valuation para formulação do
planejamento societário e
sucessório.

Assessoria Financeira para a
elaboração de controles
gerenciais.

2012/2013

2014

2015

2015

Acordo operacional para a junção
das áreas corporativas das
empresas.

Programa de aceleração que
aproxima as startups da indústria
mineira.

Rede varejista de
hortifrutigranjeiros do Brasil.

Desenvolvedora de shopping
centers do país.

Distribuidora de energia elétrica.

Assessoria no acordo
operacional das empresas.

Valoração de todas as 35 startups
aceleradas pelo programa.

Teste de Impairment em ágio
gerado na aquisição da Natural da
Terra.

Valuation para fins de
reorganização societária.

Valuation para fins de gestão e
acompanhamento de resultado.

2017

2017

2012

2017/2018

2017
2016

Elaboração: Investor Consulting Partners
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Credenciais

Federação das Indústrias do Estado Do Rio
de Janeiro.
Estudo de Viabilidade
Econômico-Financeira para
exploração de toda a cadeia de
rochas ornamentais no Estado
do Rio de Janeiro.

Secretaria da Fazenda do Estado do
Paraná.

Fábrica de torres metálicas para a
produção de energia eólica.

Valuation para fins de
renovação da concessão.

Modelagem de estruturas de
financiamento para
normalização do fluxo de caixa.

Montadora de máquinas,
equipamentos e produtos agrícolas e
de construção.

Banco com foco em operações
estruturadas de financiamento,
assessoria financeira e asset
management.

Valuation para fins de
aquisições estratégicas do
grupo.

Avaliação de ativo para
precificação de cotas de Fundo de
Investimento.

2017

2017

Empresa independente de
investimentos na economia real,
com atuação em private equity e
real estate.

Banco múltiplo brasileiro com forte
presença em crédito consignado.

2017
2017

2017

Empresa brasileira com atuação no
mercado de geração e comercialização
de energia elétrica.

As empresas do Grupo têm uma
atuação conjunta no
desenvolvimento e comercialização
de produtos de seguros no Brasil.

Teste de Impairment nos
contratos de geração de
energia - UHE e EOL.

Valuation para fins de
reorganização societária.

2018

2018

Grupo empresarial focado na
produção de Etanol Hidratado
Carburante e Energia Elétrica.
Fairness Opinion do valor das
quotas da Usina Canabrava.

Valuation para marcação de
cota de fundo.

Estudo de Viabilidade para
ampliação de carteira da
ANNAPS.

2018
2018

2018
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Credenciais

Um dos maiores centros de medicina
diagnóstica do mundo.
Avaliação dos efeitos econômicos e
contábeis com a vigência do CPC 06.

2018

Empresa que atua no setor de construção
pesada em vários estados do país.

Grupo focado em investimento e
gestão de ativos nos setores de
oncologia, hematologia e
radioterapia.
Valuation para fins de
reorganização societária.

2018

Desenvolvedora de shopping
centers no país.

Valuation da empresa para fins
societários.

Laudo de Alocação do Preço de
Compra - PPA.

2018

2018

Atuação no mercado da saúde
suplementar.
Determinação de PPA para
operação de aquisição da Class
Ltda - Centro Medico Parque das
Palmeiras e Valuation para fins de
reorganização societária.

Geração de energia elétrica, por
meio da exploração de fontes
renováveis.

Prestadora de serviços de engenharia
em redes de distribuição de energia
elétrica.

Estudo de Viabilidade
Econômico-Financeira para
determinação de desconto
máximo para leilão de energia
nova A-4.

Elaboração de Plano de Negócios e
Estudo de Viabilidade EconômicoFinanceira para comercializadora.
2018

2018
2018

Atuação no mercado Imobiliário

Maior concessionária autorizada
de veículos BMW do Brasil

Determinação de PPA para
operação de aquisição de
controlole da Zap S.A Internet
pela Zap Viva Real Group e da
Infoprop Brasil Tecnologia Ltda
pela Zap S A Internet.

Valuation da empresa para fins
societários

2019

2019

Plataforma de investimentos em
clínicas oncológicas
Determinação do PPA para a
operação de aquisição de controle
da Unity Participações S.A. pela
Roberts Participações Societárias
Ltda
2019
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Credenciais

um dos maiores players do segmento de
eletrônicos e de suprimentos de
informática do Brasil.

Líder global em Mining-Tech

Determinação do PPA para a
operação de aquisição de
controle da Proinox Brasil LTDA.
pela Multilaser Industrial S.A

Determinação do PPA para a
operação de aquisição de
controle da System Mud pela
AMC Reflex do Brasil.

2019

Empresa de engenharia
especializada em manutenção e
instalação de tecnologias de
telecomunicações e infraestrutura.
Determinação do PPA para a
operação de aquisição de controle
pela Figueira Participações Ltda

Atuação no mercado da saúde
suplementar.

Plataforma de investimentos em
clínicas oncológicas

Elaboração de Business Plan
De novos produtos
desenvolvidos internamente

Assessoria para adequação ao CPC
06 (R2)

2019

2019

2019

Empresa independente de
investimentos na economia real, com
atuação em private equity e real
estate.

As empresas norueguesa com
atuação em alta tecnologia para os
setores marinha mercante, defesa,
aeroespacial, dentre outros.

Maior Plataforma de educação do
Brasil, com grande portifólio de
negócios voltados para o universe
educacional.

Plataforma líder na comercialização
de milhas aéreas

Valuation para marcação de
cota de fundo.

Laudo de PPA quando da aquisição
de controle da divisão commercial
marine da Rolls-Royce Brasil Ltda

Laudo de PPA quando da aquisição
de controle da Imersys, Educa,
Agetec e Saber em Rede

Laudo para a determinação do
valor da marca

2020

2020

2020

2020

2020

Banco múltiplo brasileiro fundado
em 1808 com atuação em 99,5% dos
municípios nacionais e em 17 países
Laudo de Avaliação e relação de
substituição de ações em operação
de incorporação

2020
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Informações sobre a Incorporada
Informações
O Instituto Hermes Pardini S.A. é um instituto de medicina diagnóstica fundado há mais de 60 anos, hoje, são 67 unidades próprias em Belo
Horizonte/MG e região metropolitana e 5 na cidade de São Paulo/SP, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para exercer a
Medicina Diagnóstica com acurácia, responsabilidade, qualidade e rigor técnico. Assim, estão preparados para entregar informações
clínicas que apoiem a prevenção, orientem o diagnóstico das doenças e auxiliem os tratamentos, desde os mais simples aos da mais alta
complexidade.
O Solução Laboratório de Análises Clínicas é um laboratório de prestação de serviços de apoio regional, que vem de encontro a uma
tendência mundial, que busca a agregação de serviços com a racionalização de custos.
Instalado na cidade de Itajaí - SC desde o ano de 2006, o Solução traz em seu portfólio a constante preocupação em garantir a
excelência na área, identificando as necessidades específicas de cada cliente, aumentando o desempenho de seus serviços, agilizando
processos e otimizando o tempo.

Resumo da Incorporação

Instituto Hermes Pardini S.A.
CNPJ: 19.378.769/0001-76
100%

Instituto Hermes Pardini S.A.
CNPJ: 19.378.769/0001-76

Solução Laboratório de
Análises Clínicas S.A.
CNPJ: 12.338.563/0001-73

Fonte: Grupo Hermes Pardini
Elaboração: Investor Consulting Partners
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Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil
Conclusão
Procedemos à Avaliação do Patrimônio Líquido da Solução
Laboratório de Análises Clínicas S.A. para fins de atendimento ao
Art. 226 e 227 da Lei 6.404/76 quando da incorporação da Solução
Laboratório de Análises Clínicas S.A., pela Instituto Hermes Pardini
S.A.
Visando constatar o valor do patrimônio líquido contábil da
Incorporada, analisamos a Demonstração Financeira da
Incorporada referente a 31 de janeiro de 2021, a partir da qual foi
elaborado este Laudo. Em decorrência dessa análise, foi
identificado o principal ativo:
•

Ativos:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

•

Passivos:
➢ Fornecedores = R$ 2.066.426,21
➢ Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas = R$ 411.306,09
➢ Arrendamentos Circulante = R$ 429.274,69
➢ Arrendamentos Não Circulante = R$ 715.645,96
➢ Obrigações com Partes Relacionadas = R$ 858.911,68

Caixa = R$ 507.897,94
Contas a Receber = R$ 2.742.590,98
Estoques = R$ 746.361,31
Imobilizado Líquido = R$ 633.670,26
Intangível = R$ 248.467,00
Direito de Uso = R$ 1.079.797,17

Sendo assim, apuramos que o valor do patrimônio líquido contábil
da Solução Laboratório de Análises Clínicas S.A., para fins de
incorporação pelo Instituto Hermes Pardini S.A. é de R$ 1.632.981,53
(hum milhão, seiscentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta e
um reais e cinquenta e três centavos), em 31/01/2021.

Elaboração: Investor Consulting Partners

Cálculo do Valor Patrimonial da Empresa
Em R$
ATIVO TOTAL
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos circulantes
Ativo Não Circulante
Realizável a longo prazo
Imobilizado
Intangível
Direito de Uso
PASSIVO TOTAL
Passivo Circulante
Fornecedores
Obrigações fiscais, sociais e trabalhistas
Arrendamentos circulante
Dividendos a pagar
Outros passivos circulantes
Passivo Não Circulante
Arrendamentos não circulante
Obrigações com partes relacionadas
Outros passivos não circulantes
VALOR PATRIMONIAL
Capital social
Reservas de lucros
Lucros acumulados

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

31/01/2021
6.271.032,62
4.234.673,86
507.897,94
2.742.590,98
746.361,31
228.240,74
9.582,89
2.036.358,76
74.424,33
633.670,26
248.467,00
1.079.797,17
6.271.032,62
3.047.065,00
2.066.426,21
411.306,09
429.274,69
101.124,59
38.933,42
1.590.986,09
715.645,96
858.911,68
16.428,45
1.632.981,53
200.000,00
1.418.382,77
14.598,76
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Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil
Imobilizado
Os ativos imobilizados que serão incorporados foram listados abaixo:

Em R$
Código Conta
1.2.3.00.000
1.2.3.02.000
1.2.3.02.001
1.2.3.02.003
1.2.3.02.004
1.2.3.02.005
1.2.3.02.007
1.2.3.02.008
1.2.3.05.000
1.2.3.05.001
1.2.3.05.003
1.2.3.05.004
1.2.3.05.005
1.2.3.05.007
1.2.3.05.008

Descrição
IMOBILIZADO
IMOBILIZADO DE USO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MOVEIS E UTENSILIOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO
DEPREC ACUMULADA-IMOBILIZADO DE USO
DEPREC ACUMULADA MAQS EQUIPS
DEPREC ACUMULADA-MOV.UTENSILIOS
DEPREC ACUMULADA-EQUIP INFORMÁTICA
DEPREC ACUMULADA-EQUIPS SEGURANÇA
DEPREC ACUMULADA-EQUIPS COMUNICAÇÃO
DEPREC ACUMULADA-EQUIPS REFRIGERACA

31/01/2021
Saldo Final
633.670,26
1.080.962,51
779.171,15
79.276,92
133.686,33
3.236,28
1.078,76
84.513,07
(447.292,25)
(311.564,84)
(39.738,03)
(47.379,99)
(2.172,96)
(724,32)
(45.712,11)

Intangível
Os ativos intangíveis que serão incorporados foram listados abaixo:

Em R$
Código Conta
1.2.4.00.000
1.2.4.01.000
1.2.4.01.001
1.2.4.03.000
1.2.4.03.001

Elaboração: Investor Consulting Partners

31/01/2021
Descrição
Saldo Final
INTANGÍVEIS
248.467,04
ATIVOS INTANGÍVEIS
256.067,00
SOFTWARES E SISTEMAS
256.067,00
AMORTIZ ACUM. INTANGÍVEIS
(7.599,96)
AMORTIZ ACUMULADA-SOFTWARE/SISTEMAS
(7.599,96)
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Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil
Direito de Uso
Os direito de uso que serão incorporados foram listados abaixo:

Em R$
Código Conta
1.2.8.00.000
1.2.8.00.001
1.2.8.00.002
1.2.8.01.001
1.2.8.01.002

Elaboração: Investor Consulting Partners

31/01/2021
Descrição
Saldo Final
DIREITO DE USO
1.079.797,17
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS
649.532,44
DIREITO DE USO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
873.421,51
AMORT. DIREITO DE USO DE IMOVEIS
(196.631,40)
AMORT. DIREITO DE USO MÁQ. E EQUIP.
(246.525,38)
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Glossário

BP

Balanço Patrimonial

DRE

Demonstração de Resultado do Exercício

CSLL

Contribuição Social sobre o Lucro

IR

Imposto de Renda

EBIT

Earnings Before Interests and Taxes, ou Lucro Antes de Juros e Impostos

EBITDA

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ou Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização

FC

Fluxo de Caixa

PL

Patrimônio Líquido

Incorporação

Operação em que uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações,

Elaboração: Investor Consulting Partners
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Contatos
Nova Lima/MG
Rua Min. Orozimbo Nonato, 215, 6º andar – Vila da Serra
CEP: 34006-053
+55 (31) 2127-2270
Rio de Janeiro/RJ
Rua Visconde de Inhaúma, 83/17º andar – Centro
CEP: 20091-007
+55 (21) 3952-5277
São Paulo/SP
Rua Funchal, 411, 5º andar – Vila Olimpia
CEP: 04551-060
+55 (11) 3230-2707
contato@investorcp.com
www.investorcp.com
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ANEXO IV
À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A, REALIZADA EM 30 DE
ABRIL DE 2021
Estatuto Social Consolidado
ESTATUTO SOCIAL
DO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 19.378.769/0001-76
NIRE 3130009880-0
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E PRAZO DE DURAÇÃO
Artigo 1°:
O Instituto Hermes Pardini S/A (“Companhia”) é uma sociedade anônima, de capital aberto,
regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis.
Parágrafo 1º: Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”),
sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e
membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado da B3
(“Regulamento do Novo Mercado”).
Parágrafo 2º: As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições
deste Estatuto Social, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas
previstas neste Estatuto Social.
Parágrafo 3º: A Companhia, seus Administradores e acionistas deverão observar o disposto no
Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários, incluindo as
regras referentes à retirada e exclusão de negociação de valores mobiliários admitidos nos Mercados
Organizados administrados pela B3.
Artigo 2º:
A Companhia tem sede e foro jurídico na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de
representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior.
Artigo 3º:
O objeto social da Companhia é a prestação de serviços médicos e odontológicos, laboratoriais
de pesquisas, análises clínicas e auxiliares de complementação diagnóstica e terapêutica, em todas as suas
modalidades, tais como: Citologia, Anatomia Patológica, Patologia Clínica, Radiologia, Mamografia, Ressonância
Magnética, Ultrassonografia, Tomografia Computadorizada e demais estudos e diagnósticos por imagens
(com e sem o uso de radiação ionizante), serviços de diagnóstico por registro gráfico (ECG, EEG e outros exames
análogos), Medicina Veterinária, Genética Humana, Banco de Sangue e serviços de Hemoterapia,
Criopreservação de sangue, tecidos, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie, terapia celular, atividades
de reprodução humana assistida, vacinação e imunização humana; bem como assessoria, consultoria e
treinamento na área da saúde, pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas,
treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial e outras atividades profissionais, científicas e técnicas.
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Artigo 4º:

O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II
DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES
Artigo 5º:
O capital social da Companhia é de R$425.457.144,97 (quatrocentos e vinte e cinco milhões,
quatrocentos e cinquenta e sete mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos), totalmente
subscrito e integralizado, dividido em 130.978.595 (cento e trinta milhões, novecentas e setenta e oito mil,
quinhentas e noventa e cinco) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Parágrafo 1º: Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas Assembleias Gerais
de acionistas. A propriedade das ações será comprovada pelo registro existente na conta do acionista
junto à instituição depositária.
Parágrafo 2º: As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando a ação pertencer a mais de
uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio.
Artigo 6º:
Mediante deliberação do Conselho de Administração da Companhia, o capital social poderá ser
aumentado, independentemente de reforma estatutária, até o limite de R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de
reais).
Parágrafo 1º: O Conselho de Administração fixará as condições da emissão, subscrição, forma e prazo
de integralização, preço por ação, forma de colocação (pública ou privada) e sua distribuição no País e/ou
no exterior.
Parágrafo 2º: A critério do Conselho de Administração, poderá ser realizada emissão, sem direito de
preferência ou com redução do prazo de que trata o parágrafo 4º do artigo 171 da Lei n.º 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), de ações, debêntures
conversíveis em ações ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de
valores ou por subscrição pública, ou ainda mediante permuta por ações em oferta pública de aquisição
de controle, nos termos estabelecidos em lei, dentro do limite do capital autorizado.
Artigo 7º:
As ações da Companhia são escriturais, mantidas em contas de depósito em nome de seus
titulares, perante instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
Parágrafo Único:
Observados os limites máximos fixados pela CVM, o custo do serviço de
transferência da propriedade das ações escriturais, poderá ser cobrado diretamente do acionista pela
instituição depositária, conforme definido em contrato de escrituração de ações.
Artigo 8º:

Fica vedada a emissão de ações preferenciais e partes beneficiárias pela Companhia.

Artigo 9º:
Observado o disposto no presente e na Lei das Sociedades por Ações, os acionistas terão direito
de preferência para, na proporção de suas participações acionárias, subscrever ações e valores mobiliários
conversíveis em ações emitidos pela Companhia.
Artigo 10º:
A não integralização, pelo subscritor, do valor subscrito, nas condições previstas no boletim ou
na chamada requerida pelo órgão da administração, constituirá, de pleno direito, o acionista remisso em mora,
de acordo com os artigos 106 e 107 da Lei das Sociedades por Ações, sujeitando-se o subscritor ao pagamento
do valor em atraso corrigido monetariamente de acordo com a variação do Índice Geral de Preços ao Mercado
(“IGP-M”) divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice que vier a substituí-lo, na menor
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periodicidade legalmente admitida, além de juros de 12% (doze por cento) ao ano, pro rata temporis, e multa
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da prestação em atraso, devidamente atualizada.
CAPÍTULO III
ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS
Artigo 11:
As Assembleias Gerais de acionistas realizar-se-ão: (a) ordinariamente, uma vez por ano, nos 4
(quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias
previstas em lei; e (b) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim o exigirem ou quando as
disposições do presente Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem deliberação dos acionistas.
Parágrafo Único: A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária podem ser
cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, e instrumentadas em ata única.
Artigo 12:
Ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações, as Assembleias Gerais de
acionistas serão convocadas pelo Conselho de Administração, por meio do seu Presidente, com pelo menos 15
(quinze) dias de antecedência em primeira convocação, e, pelo menos, com 8 (oito) dias de antecedência em
segunda convocação. Independentemente de qualquer formalidade prevista neste Estatuto Social e na Lei das
Sociedades por Ações, será considerada regularmente instalada qualquer Assembleia Geral a que comparecer a
totalidade dos acionistas.
Parágrafo 1º: Ressalvadas as exceções previstas na lei, as Assembleias Gerais somente se instalarão e
validamente deliberarão em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no
mínimo, 1/4 (um quarto) do total das ações representativas do capital social e, em segunda convocação,
com qualquer número, sendo que para as deliberações não se computarão os votos em branco.
Parágrafo 2º: Os acionistas poderão ser representados em Assembleias Gerais da Companhia por
procurador constituído na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 3º: Sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º acima, o acionista que comparecer à
Assembleia Geral munido dos documentos que comprovem sua condição de acionista, referidos no artigo
126 da Lei das Sociedades por Ações, até o momento da abertura dos trabalhos em Assembleia, poderá
participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentá-los previamente.
Parágrafo 4º: As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração
da Companhia, competindo-lhe, na qualidade de presidente da mesa, escolher o secretário, dentre os
presentes. Na ausência do Presidente do Conselho de Administração, a Assembleia Geral será presidida
por pessoa eleita pelos acionistas presentes.
Parágrafo 5º: O exercício do direito de voto nos casos especiais de condomínio, acordo de acionistas,
usufruto e de ações empenhadas ou alienadas fiduciariamente fica sujeito às exigências legais específicas
e às comprovações estabelecidas em lei.
Parágrafo 6º: Não poderá votar na Assembleia Geral o acionista com direitos sociais suspensos na
forma dos Artigos 120 e 122, inciso V, da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 7º: O acionista não poderá votar nas deliberações relativas a laudo de avaliação dos bens
com que concorrer para o capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em
quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular ou em que tiver interesse conflitante com
o da Companhia.
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Parágrafo 8º: Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata em livro próprio,
assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Da ata extrair-se-ão certidões ou cópias
autênticas para os fins legais.
Artigo 13:
Sem prejuízo das demais matérias previstas em lei, compete privativamente à Assembleia Geral
deliberar sobre as matérias indicadas nos artigos 122, 132 e 136 da Lei das Sociedades por Ações, e, ainda:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)

(xii)

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração;
fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e
dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;
reformar o Estatuto Social;
deliberar sobre operações de fusão, incorporação, cisão ou transformação em que a
Companhia seja parte, bem como sobre sua dissolução ou liquidação;
atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos de
ações;
aprovar planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus
administradores e empregados, assim como aos administradores e empregados de outras
sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia;
deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do
lucro do exercício e a distribuição de dividendos;
eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de
liquidação;
aprovar a saída do Novo Mercado da B3;
aprovar o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM;
aprovar a escolha de empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de avaliação
das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta perante
a CVM ou saída do Novo Mercado, conforme previsto no Capítulo VI deste Estatuto Social;
deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração; e
CAPÍTULO IV
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Artigo 14:
A administração da Companhia será exercida pelo Conselho de Administração e pela Diretoria,
na forma da lei e deste Estatuto Social.
Parágrafo 1º: A posse dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes,
fica condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula
compromissória referida no Artigo 37 deste Estatuto Social, nos termos do disposto no Regulamento do
Novo Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.
Parágrafo 2º: Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria deverão aderir à Política de
Divulgação de Ato ou Fato Relevante e à Política de Negociação de Valores Mobiliários.
Parágrafo 3º: Os administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo
se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso.
Parágrafo 4º: A Assembleia Geral fixará a remuneração global anual para distribuição entre os
administradores e caberá ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba individualmente.

#53821484v4<TEXT> - Grupo Pardini - Ata AGOE (Versão Livro) - 30Abr21 - v2

40

Parágrafo 5º: Só será dispensada a convocação prévia de reunião de qualquer órgão da administração
como condição de sua validade se presentes todos os seus membros. São considerados presentes os
membros do órgão da administração que manifestarem seu voto por meio da delegação feita em favor
de outro membro do respectivo órgão, por voto escrito antecipado e por voto escrito transmitido por
fax, e-mail ou por qualquer outro meio de comunicação, neste caso, até o encerramento da respectiva
reunião.
SEÇÃO II
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 15:
O Conselho de Administração será composto por 5 (cinco) membros efetivos e até 5 (cinco)
membros suplentes, acionistas ou não, residentes no Brasil ou no exterior, todos eleitos e destituíveis pela
Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo 1º: Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo 20% (vinte por cento) deverão
ser Conselheiros Independentes, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração
como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger, sendo também
considerado(s) como independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante as faculdades previstas no
artigo 141, §§ 4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações, na hipótese de haver acionista controlador.
Parágrafo 2º: Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no parágrafo acima, o
resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o número
inteiro imediatamente superior.
Parágrafo 3º: Conforme definição constante do Regulamento do Novo Mercado, Conselheiro
Independente caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de
capital; (ii) não ser Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não ser ou
não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao Acionista
Controlador (pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta
restrição); (iii) não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou Diretor da Companhia, do Acionista
Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto
ou indireto, de serviços e/ ou produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de
independência; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja
oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia, em magnitude que implique perda de
independência; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia;
e (vii) não receber outra remuneração da Companhia além daquela relativa ao cargo de Conselheiro
(proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta restrição).
Parágrafo 4º: O Conselho de Administração terá um Presidente, eleito pela Assembleia Geral. O
Presidente não terá direito a voto de desempate ou qualquer outro poder ou autoridade a mais do que
os conferidos aos outros Conselheiros.
Parágrafo 5º: Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou
principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
Parágrafo 6º: Em caso de vacância de cargo, impedimento ou ausência permanente de qualquer
membro do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração remanescentes
deverão nomear substituto, observadas as disposições de acordo de acionistas arquivado na sede da
Companhia, que servirá até a primeira Assembleia Geral da Companhia, a qual deverá ser realizada no
prazo de 90 (noventa) dias contados da data da vacância ou impedimento do cargo. Caso o substituto
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seja confirmado pela respectiva Assembleia Geral, este completará o mandato do Conselheiro
substituído.
Artigo 16:
O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos 4 (quatro) vezes ao ano,
e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais da Companhia assim o exigirem. O Presidente do
Conselho presidirá as reuniões do Conselho de Administração e deverá nomear um dos presentes (o qual não
precisa ser Conselheiro) para atuar na qualidade de secretário. A maioria dos membros do Conselho de
Administração presentes decidirá quem presidirá a reunião caso o Presidente do Conselho estiver ausente e qual
Conselheiro atuará como secretário da reunião.
Parágrafo 1º: As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas mediante notificação
escrita enviada por correio, fax ou e-mail, todos com aviso de recebimento, ao endereço previamente
indicado por cada Conselheiro para esse propósito. A notificação de convocação conterá informações
sobre o local, data, horário e ordem do dia da reunião, e será enviada com todos os documentos que
serão objeto de deliberação. A primeira notificação de convocação será enviada com, pelo menos, 5
(cinco) dias úteis de antecedência da data da reunião, e, caso a reunião não seja realizada, nova
notificação de segunda convocação será enviada com, pelo menos, 2 (dois) dias úteis de antecedência da
nova data da reunião. Em qualquer caso, será considerada validamente instalada a reunião do Conselho
de Administração em que estiverem presentes todos os membros, independente de convocação.
Parágrafo 2º: As reuniões do Conselho de Administração serão consideradas validamente instaladas
com a presença da totalidade de seus membros, em primeira convocação, ou com a presença da maioria
de seus membros, em segunda convocação.
Parágrafo 3º: Os Conselheiros poderão participar das reuniões do Conselho de Administração por
meio de videoconferência, teleconferência ou qualquer outro meio similar. Os Conselheiros que não
puderem participar da reunião por qualquer dos meios acima citados poderão ser representados na
reunião por seu suplente ou por outro Conselheiro, desde que indique por escrito outro Conselheiro para
substituí-lo, ou enviar seu voto por escrito ao Presidente do Conselho de Administração ou ao presidente
da reunião antes da sua instalação ou até seu encerramento, via fax, carta registrada, e-mail ou carta
entregue em mãos.
Parágrafo 4º: Os membros do Conselho de Administração também poderão consentir em dispensar a
reunião e decidir por escrito as matérias que dela seriam objeto, caso considerem que tais matérias já
foram suficientemente debatidas por qualquer outro meio e contanto que todos os Conselheiros
celebrem documento por escrito formalizando tal consentimento.
Parágrafo 5º: Não obstante as formalidades acima, serão consideradas validamente instaladas todas
as reuniões do Conselho de Administração a que comparecerem todos os seus membros.
Parágrafo 6º: Das reuniões serão lavradas atas em livro próprio, assinadas por todos os membros
presentes, devendo serem arquivadas no Registro do Comércio aquelas que contiverem deliberação
destinada a produzir efeitos perante terceiros.
Parágrafo 7º: Os Diretores deverão fornecer ao Conselho de Administração toda e qualquer
informação requisitada em relação à Companhia e suas controladas e coligadas, e, caso solicitados,
deverão comparecer às reuniões do Conselho de Administração a fim de prestar esclarecimentos.
Artigo 17:
Ressalvadas as hipóteses especiais previstas na Lei das Sociedades por Ações, e o disposto no
parágrafo 1º do artigo 19 deste Estatuto Social, as deliberações do Conselho de Administração serão tomadas
mediante voto da maioria simples dos presentes à respectiva reunião, não se computando os votos em branco.
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Artigo 18:
O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá criar comitês executivos ou
consultivos, permanentes ou não, para analisar e se manifestar sobre quaisquer assuntos, conforme
determinado pelo Conselho de Administração, sempre no intuito de assessorar o Conselho de Administração em
suas atribuições. Os membros de tais comitês, sejam ou não acionistas, deverão ter experiência específica nas
áreas de competência dos seus respectivos comitês, e ser eleitos e ter eventual remuneração fixada pelo
Conselho de Administração, sendo atribuível remuneração apenas para os membros externos.
Artigo 19:

Compete ao Conselho de Administração, além das atribuições fixadas em lei:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)

(xv)
(xvi)

(xvii)

eleger e destituir os membros da Diretoria e fixar-lhes as atribuições;
fiscalizar, supervisionar, aconselhar e apoiar a Diretoria no cumprimento do objeto social da
Companhia;
convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou nos casos previstos na Lei das
Sociedades por Ações;
manifestar-se previamente sobre o voto a ser proferido no âmbito das sociedades controladas
e coligadas, relativamente às operações de (a) incorporação, cisão, fusão e transformação, (b)
aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e (c) alteração de seus contratos sociais e
regimentos internos;
indicar os administradores das sociedades controladas pela Companhia;
estabelecer a orientação geral e o direcionamento estratégico dos negócios da Companhia e
de suas controladas;
escolher e destituir o auditor independente da Companhia e/ou de sociedades controladas
pela Companhia;
manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
autorizar a prática, por suas controladas, de atos que necessitem de aprovação da Companhia,
exceto se de outra forma previsto no respectivo contrato ou estatuto social.
qualquer mudança substancial na estratégia da Companhia;
a participação da Companhia em qualquer joint venture, consórcio, sociedade em conta de
participação ou empreendimento similar;
a aprovação do orçamento anual e de alterações importantes a ele relativas;
qualquer acordo em ação judicial ou procedimento arbitral envolvendo valor igual ou superior
ao montante definido pelo Conselho de Administração em sua primeira reunião anual;
uma vez ultrapassado o limite global previsto no orçamento anual, a assunção de dívidas e/ou
a celebração de contratos financeiros envolvendo valor igual ou superior ao montante definido
pelo Conselho de Administração em sua primeira reunião anual, seja em uma única operação
ou em uma série de operações relacionadas;
investimentos de capital individuais não previstos no orçamento anual cujo valor seja igual ou
superior ao montante definido pelo Conselho de Administração em sua primeira reunião anual;
a celebração de qualquer contrato, acordo ou compromisso (exceto assunção de dívidas e
contratos financeiros, os quais são regidos pelo disposto no item (xiv) acima) não previsto no
orçamento anual e não relacionado à manutenção do giro normal das atividades mercantis da
Companhia que represente obrigação em valor igual ou superior ao montante definido pelo
Conselho de Administração em sua primeira reunião anual, em uma única operação ou em
uma série de operações relacionadas;
a aquisição, venda ou alienação de ativos não circulantes da Companhia não prevista no
orçamento anual e que envolva valor igual ou superior ao montante definido pelo Conselho de
Administração em sua primeira reunião anual, seja em uma única operação ou em uma série
de operações relacionadas;
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(xviii)

(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii)

(xxiii)
(xxiv)

a renúncia, pela Companhia, a qualquer direito (incluindo acordos com clientes) cujo valor seja
igual ou superior ao montante definido pelo Conselho de Administração em sua primeira
reunião anual, em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas;
a concessão de todas e quaisquer garantias, inclusive garantias reais e fidejussórias, em favor
de terceiros;
a prática de qualquer dos atos mencionados nos itens (x) a (xviii) acima pelas sociedades
controladas pela Companhia;
a emissão pública ou privada de debêntures não conversíveis, notas promissórias e outros
títulos e valores mobiliários não conversíveis em ações;
manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição
de ações (“OPA”) que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de
parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da
OPA, e que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao
interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive com relação ao preço e aos
potenciais impactos para a liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) os planos
estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (iii) alternativas à aceitação
da OPA disponíveis no mercado; e (iv) outros pontos que o Conselho de Administração
considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis
estabelecidas pela CVM;
o cumprimento das demais atribuições que lhe são fixadas em lei e neste Estatuto Social; e
aprovar a aquisição, pela Companhia, das próprias ações para permanência em tesouraria e
posterior alienação ou cancelamento, sem diminuição do capital social, observadas as
disposições legais e regulamentares aplicáveis.

Parágrafo 1º: Todas e quaisquer operações celebradas entre a Companhia e qualquer de suas partes
relacionadas deverão ser aprovadas pela maioria dos membros do Conselho de Administração, incluindo
obrigatoriamente ao menos um Conselheiro Independente.
Parágrafo 2º: Para fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo 19, prevalecerá a competência da
Assembleia Geral na ocasião de conflito entre as matérias a serem submetidas à deliberação da
Assembleia Geral ou do Conselho de Administração.
Parágrafo 3º: O exercício do direito de voto pelos membros do Conselho de Administração, nas matérias
previstas no caput do Artigo 19 e em quaisquer outras de sua competência, em especial, nas
deliberações a respeito do exercício do direito de voto pela Companhia no âmbito de suas controladas e
coligadas, deverá observar as disposições previstas em acordo de acionistas arquivado na sede da
Companhia.
SEÇÃO III
DIRETORIA
Artigo 20:
A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 8 (oito) membros, acionistas
ou não, residentes no País, todos eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis a qualquer tempo,
sendo um Diretor Presidente, um Diretor de Relações com Investidores, um Diretor Executivo Administrativo e
Financeiro, um Diretor Vice-Presidente Comercial e de Marketing, um Diretor Executivo de Operações; um
Diretor Executivo de Negócios PSC; um Diretor Executivo de Negócios Lab to Lab e um Diretor Executivo de TI e
Digital, eleitos para um mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.
Parágrafo 1º: Compete ao Diretor Presidente: a direção geral dos negócios da Companhia, a convocação
e presidência das reuniões da Diretoria Executiva e a coordenação dos trabalhos dos demais diretores e
do processo de tomada de decisão; a representação ativa e passiva da Companhia em todas as suas
relações com terceiros, em juízo ou fora dele, podendo nomear procuradores e prepostos para que
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prestem depoimentos em nome da Companhia perante as autoridades requisitantes, responsabilizandose pelos resultados econômico-financeiros da Companhia e pela proteção de seu nome; a organização e
supervisão das políticas e diretrizes de Recursos Humanos; a supervisão do cumprimento das políticas e
normas estabelecidas pelo Conselho de Administração e das deliberações tomadas em Assembleia Geral,
e zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social.
Parágrafo 2º: Compete ao Diretor de Relações com Investidores: responsabilizar-se pela prestação de
informações ao público investidor, à CVM e às bolsas de valores ou mercados de balcão, nacionais e
internacionais, bem como às entidades de regulação e fiscalização correspondentes, mantendo
atualizados os registros da Companhia nessas instituições; representar a Companhia perante a CVM, as
Bolsas de Valores e demais entidades do mercado de capitais, bem como prestar informações relevantes
aos investidores, ao mercado em geral, à CVM e à B3, além de outras funções estabelecidas em lei e na
regulamentação vigente.
Parágrafo 3º: Compete ao Diretor Executivo Administrativo e Financeiro: administrar, gerir e controlar a
área administrativa e financeira, tendo como principais atribuições, além daquelas cometidas por lei, a
organização e supervisão geral das atividades das áreas de Finanças, Controladoria, Auditoria,
Contabilidade, Jurídico, Patrimonial; prover os recursos financeiros necessários à expansão da
Companhia, conforme Orçamento Anual, conduzindo os processos de contratação de empréstimo e de
financiamento e os serviços correlatos.
Parágrafo 4º: Compete ao Diretor Vice-Presidente Comercial e de Marketing: responder pelos
resultados das unidades estratégicas de negócio Medicina Personalizada e Toxicológicos,
responsabilizando-se pelos resultados acordados junto ao Conselho de Administração, além de definir
diretrizes e responder pela estratégia Comercial, Marketing e Inteligência de Mercado da Companhia.
Tem como principais atribuições, além daquelas cometidas por lei, desenvolver e implementar a
estratégia comercial e de marketing e junto aos negócios e às autogestões, operadoras de planos de
saúde (seguros saúde, cooperativas médicas e empresas de medicina de grupo) e afins; organizar e
supervisionar as áreas de Criopreservação; promover pesquisas de mercado; definir os preços dos
serviços, encargos e prazos de pagamento, em razão das condições de mercado e dos custos; definir
premissas e a política de relacionamento com os clientes.
Parágrafo 5º: Compete ao Diretor Executivo de Operações: administrar, dirigir e controlar os processos
técnicos analíticos das áreas produtivas da Companhia e das áreas de Supply Chain, Almoxarifado,
Qualidade e Alimentação do Grupo, tendo como principais atribuições, além daquelas cometidas por lei,
a responsabilidade pela produção de análises clínicas, a garantia do cumprimento das normas
regulamentares; os serviços de assessoria científica e pesquisas em análises clínicas e auxiliares de
complementação diagnóstica e terapêutica, da regularidade dos procedimentos técnicos e rotinas
estabelecidas e das políticas de qualidade e certificações inerentes ao negócio, apresentando e
discutindo soluções para problemas e irregularidades, a fim de subsidiar e implementar ações na busca
da melhoria contínua dos processos; assegurar o trabalho em acordo com as normas relativas à
segurança do trabalho, cumprindo a legislação vigente e regulamentos internos; responder pelo
abastecimento de suprimentos na companhia, produtos e serviços, obtendo os melhores resultados nas
negociações, quanto a preço, qualidade e prazo, suprindo as necessidades operacionais, de forma a não
ocorrer descontinuidade da operação por falta de produtos e ou serviços.
Parágrafo 6°: Compete ao Diretor Executivo de Negócios PSC: administrar, dirigir e controlar a unidade
estratégica de negócio PSC, incluindo Imagem e Vacinas, responsabilizando-se pelos resultados
acordados junto ao Conselho de Administração; organizar e supervisionar as áreas de Manutenção
Patrimonial, Segurança e Transportes; além de assegurar a integração das áreas administrativas e de
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atendimento das empresas controladas com os padrões corporativos da Companhia. É o responsável
principal pela gestão dos recursos, execução e resultados das empresas controladas. Tem como
principais atribuições, além daquelas cometidas por lei, definir as diretrizes e políticas, em acordo com
as premissas comerciais e orçamentárias, para a sua área de atuação, propondo metas, táticas e ações
específicas para o cumprimento dos objetivos, estabelecendo modelos replicáveis de atendimento;
gestão e controle da central de relacionamento com os clientes.
Parágrafo 7°: Compete ao Diretor Executivo de Negócios Lab to Lab: administrar, dirigir e controlar as
Unidades Estratégicas de Negócios – Lab to Lab e hospitais; e a Logística, responsabilizando-se pelos
resultados acordados com o Conselho de Administração, além de definir e implementar diretrizes
referentes às atividades Logísticas. Definir e desdobrar a projeção anual de vendas, além das
responsabilidades legais inerentes ao cargo; definir objetivos específicos das áreas de Customer Service,
Planejamento Lab to Lab e gerir a Distribuidora do Grupo Pardini. Participar e validar o plano anual de
vendas, propondo metas estratégicas e táticas e ações específicas para o cumprimento dos objetivos
estabelecidos. Manter ativo o relacionamento com clientes Lab to Lab, a fim de identificar
oportunidades de ampliação e/ou evolução de produtos e serviços prestados, visando melhorar
continuamente a experiência dos clientes.
Parágrafo 8°: Compete ao Diretor Executivo de TI e Digital: Desenvolver e executar estratégia de TI que
faça uso de tecnologias emergentes em alinhamento com as necessidades de negócio; desenvolver
evoluções contínuas em Governança de Dados, Analytics, Inteligência Artificial e seus modelos
preditivos para atender os objetivos traçados pelo Conselho de Administração; conduzir programas e
projetos de inovação tecnológica e experiência digital com os clientes, facilitando o uso de produtos e
serviços oferecidos pela Companhia, além de dar diretrizes e definir a estratégia e política de Inovação
e Transformação Digital da Companhia; promover a digitalização do negócio, partindo do conceito do
cliente ao centro de todo o negócio e utilizando-se dos pilares de: Inovacão, Desenvolvimentos Ágeis,
Experiência do Cliente e promoção de uma cultura direcionada a dados dentro da Companhia;
desenvolver plataformas digitais com foco em eficiência, diferenciação competitiva e novas receitas;
promover evoluções contínuas nos sistemas corporativos e a gestão de riscos, garantindo a continuidade
da operação de Data Center, Infra-estrutura, Segurança da informação e Proteção de dados (LGPD);
liderar a implementação de padrões da indústria e metodologias de desenvolvimento, incluindo Agile e
DevOps, para aumentar a capacidade de resposta a concorrência e ao crescimento do negócio
Parágrafo 9º: Os Diretores ficam dispensados de prestar caução, como permitido por lei.
Parágrafo 10º: O cargo de Diretor de Relações com Investidores pode ser cumulado por outro Diretor da
Companhia.
Parágrafo 11º: Os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse e a investidura dos seus
respectivos substitutos. As competências das diretorias que não tiverem sido preenchidas, ou cujo titular
esteja impedido ou ausente, serão exercidas pelo Diretor Presidente, até a designação do respectivo
diretor.
Artigo 21:
A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário e as reuniões serão presididas pelo Diretor
Presidente ou, na sua ausência, pelo Diretor que na ocasião for escolhido.
Parágrafo 1º: As reuniões da Diretoria serão realizadas na sede social da Companhia, e as respectivas
convocações poderão ser efetuadas por qualquer Diretor.
Parágrafo 2º: As convocações serão efetuadas por escrito e deverão conter a data da reunião, ordem
do dia e os documentos necessários para a formação da convicção do Diretor. As convocações deverão
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ser encaminhadas com antecedência mínima de 3 (três) dias da data do evento, por carta, fax ou e-mail,
todos com comprovação de recebimento.
Parágrafo 3º: As reuniões da Diretoria somente serão instaladas e validamente deliberarão com a
presença da maioria dos Diretores que na ocasião estiverem no exercício de seus cargos.
Parágrafo 4º: As deliberações da Diretoria serão adotadas por maioria de votos dos Diretores
presentes à reunião, não havendo voto de desempate.
Artigo 22:
Compete à Diretoria, em geral, observadas as disposições deste Estatuto Social, especialmente
as competências específicas constantes do Artigo 20:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)
(v)
(vi)
(vii)

(viii)
(ix)

o exercício das atribuições que a lei e o presente Estatuto Social lhe conferem para assegurar
o pleno e regular funcionamento da Companhia e das suas controladas, coligadas e divisões
de negócios;
apresentar, anualmente, até o encerramento de cada exercício social, à apreciação do
Conselho de Administração, proposta de orientação geral dos negócios da Companhia, de suas
controladas e das divisões de seus negócios, relativa ao exercício seguinte, incluindo:
(a) a estratégia empresarial das divisões de negócios da Companhia e de suas controladas e
coligadas;
(b) a estrutura operacional dos negócios, indicando o Diretor que deverá ser responsável pelo
acompanhamento de cada uma das suas divisões;
(c) o orçamento e plano de metas de cada divisão de negócios;
(d) a política de investimentos e desinvestimentos de cada divisão de negócios;
(e) a remuneração dos gestores de cada divisão de negócios;
(f) a estrutura de capital necessária à execução do orçamento e plano de metas de cada
divisão de negócios; e
(g) planejamento de pagamento de juros sobre o capital próprio.
apresentar, anualmente, nos 3 (três) meses seguintes ao encerramento do exercício social, à
apreciação do Conselho de Administração e dos acionistas, o seu relatório e demais
documentos pertinentes às contas do exercício social, bem como proposta para destinação do
lucro líquido, observadas as imposições legais e o que dispõe o Capítulo V deste Estatuto Social;
a indicação para eleição e destituição dos administradores das sociedades controladas e
coligadas da Companhia;
abrir e encerrar filiais, depósitos, escritórios ou representações em qualquer localidade do País
e do exterior, quando as conveniências sociais o indicarem;
abrir, movimentar e encerrar contas bancárias e de investimento;
transigir, renunciar, desistir, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, fazer
aplicações de recursos, adquirir, onerar e alienar ativos e conceder garantias, assinando os
respectivos termos e contratos;
representar a Companhia, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante quaisquer
terceiros, incluindo repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais; e
cumprir as demais atribuições que lhe sejam estabelecidas pelo Conselho de Administração da
Companhia, pela lei e por este Estatuto Social.

Artigo 23:
Em caso de vacância dos cargos de Diretor, será convocada reunião do Conselho de
Administração para eleição do respectivo substituto, que completará o mandato do Diretor substituído.
Artigo 24:
Observado o disposto neste Estatuto Social, qualquer ato ou contrato que implique
responsabilidade ou obrigação para a Companhia deverá ser obrigatoriamente assinado, em conjunto, por:
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(i)
(ii)
(iii)

2 (dois) Diretores;
1 (um) Diretor e 1 (um) procurador com poderes específicos; ou
2 (dois) procuradores com poderes específicos.

Parágrafo 1º: Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia serão sempre assinados por
2 (dois) Diretores, em conjunto.
Parágrafo 2º: Os instrumentos de mandato deverão ser sempre específicos para os atos a serem
praticados pelo mandatário, e, com exceção daqueles outorgados para fins judiciais ou de defesa da
Companhia em processos de natureza administrativa, terão prazo de validade limitado a 1 (um) ano.
Artigo 25:
Não é permitido o uso da denominação social em documentos de favor e estranhos aos objetivos
sociais, tais como cartas de fiança, avais ou endossos a terceiros, salvo em benefício das controladas da
Companhia no curso normal de seus negócios.
SEÇÃO IV
DO CONSELHO FISCAL
Artigo 26:
A Companhia terá um Conselho Fiscal composto por 3 (três) membros efetivos e igual número
de suplentes, o qual não funcionará em caráter permanente e somente será instalado por deliberação da
Assembleia Geral, ou a pedido dos acionistas, nas hipóteses previstas em lei.
Parágrafo 1º: Os membros do Conselho Fiscal, pessoas naturais, residentes no País, legalmente
qualificadas, serão eleitos pela Assembleia Geral que deliberar a instalação do órgão, e exercerão seu
mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a eleição.
Parágrafo 2º: Os membros do Conselho Fiscal farão jus à remuneração que lhes for fixada em
Assembleia Geral.
Parágrafo 3º: Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente
ocupará seu lugar.
Parágrafo 4º: Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia aquele
que mantiver vínculo com sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia
("Concorrente"), estando vedada, entre outros, a eleição da pessoa que: (i) for empregada, sócia,
acionista ou membro de órgão da administração, técnico, consultivo ou fiscal de Concorrente ou de
Controlador, Controlada ou sociedade sob Controle comum com Concorrente; (ii) for cônjuge ou parente
até segundo grau de sócio, acionista ou membro de órgão da administração, técnico, consultivo ou fiscal
de Concorrente ou de Controlador, Controlada ou sociedade sob Controle comum com Concorrente.
Artigo 27:
O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as atribuições previstas em lei, sendo indelegáveis as
funções de seus membros. O Regimento Interno do Conselho Fiscal deverá ser elaborado, discutido e votado por
seus membros na primeira reunião convocada após a sua instalação.
CAPÍTULO V
EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS
Artigo 28:
O exercício social terá início em 1° de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, ocasião
em que o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras deverão ser preparados de acordo com os
prazos e demais condições previstos na legislação aplicável.
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Parágrafo Único: As demonstrações financeiras da Companhia deverão ser auditadas, na forma da
legislação aplicável, por auditor independente, devidamente registrado na CVM.
Artigo 29:
Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos
acumulados, se houver, e a provisão de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. O prejuízo do
exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal,
nessa ordem. O lucro líquido deverá ser alocado na seguinte forma:
(a)
(b)
(c)

(d)

(e)

(f)

5% (cinco por cento) serão destinados para a Reserva Legal, que não excederá 20% (vinte por
cento) do capital social;
uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de
Reserva para Contingências, nos termos do Artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;
25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, serão destinados para o pagamento do dividendo
obrigatório devido aos acionistas, observadas as demais disposições deste Estatuto Social e a
legislação aplicável;
uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em
orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do Artigo 196 da Lei das Sociedades
por Ações;
no exercício social em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada
do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração,
destinar o excesso à constituição de Reserva de Lucros a Realizar, observado o disposto no
Artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações;
até 70% (setenta por cento), por proposta dos órgãos de administração, poderá ser destinada
à constituição da Reserva de Expansão, observado o disposto no Artigo 194 da Lei das
Sociedades por Ações.

Parágrafo 1°:
(i)
(ii)

(iii)

Artigo 30:
(i)

A Reserva de Expansão tem as seguintes características:

sua finalidade é assegurar recursos para financiar aplicações adicionais de capital, expansão
das atividades sociais, realização de investimentos e aquisição de novos ativos;
será destinada à Reserva de Expansão, em cada exercício, até 70% do lucro líquido do exercício
imediatamente anterior, a depender dos recursos que, por recomendação do Conselho de
Administração, sejam necessários para atender às finalidades do item (i), estejam ou não
especificamente cobertos em orçamento de capital, estando tal alocação sujeita à expressa
aprovação dos acionistas reunidos em Assembleia Geral; e
o limite máximo da Reserva de Expansão é o valor do capital social subscrito da Companhia.
A Companhia poderá, por meio de deliberação de seu Conselho de Administração:
levantar balanços semestrais e com base nestes declarar dividendos intermediários, à conta
do lucro apurado, dos lucros acumulados e da reserva de lucros, os quais poderão ser
imputados ao valor do dividendo obrigatório, passando a integrá-los para todos os efeitos
legais;

(ii)

levantar balanços relativos a períodos inferiores a um semestre e distribuir dividendos
intercalares, desde que o total de dividendos pagos em cada semestre do exercício social não
exceda o montante das reservas de capital de que trata o artigo 182, § 1°, da Lei das
Sociedades por Ações, os quais poderão ser imputados ao valor do dividendo obrigatório,
passando a integrá-los para todos os efeitos legais; e

(iii)

creditar ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio,
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os quais poderão ser imputados ao valor do dividendo obrigatório, passando a integrá-los para
todos os efeitos legais.
Parágrafo Único:
Revertem em favor da Companhia os dividendos e juros sobre capital próprio
que não forem reclamados dentro do prazo de 3 (três) anos contados da data em que foram colocados à
disposição dos acionistas.
CAPÍTULO VI
ALIENAÇÃO DE CONTROLE, CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA E SAÍDA DO NOVO
MERCADO
Artigo 31:
A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação,
quanto por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição de que o adquirente do controle
se obrigue a realizar OPA tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais
acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no
Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao Acionista
Alienante.
Parágrafo 1º:
Para os fins deste Artigo 31, entende-se por “controle” e seus termos correlatos o
poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos
órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da
participação acionária detida.
Parágrafo 2º:
Em caso de alienação indireta de controle, o adquirente deve divulgar o valor atribuído
à Companhia para os efeitos de definição do preço da OPA, bem como divulgar a demonstração
justificada desse valor.
Artigo 32:
A saída voluntária do Novo Mercado somente será deferida pela B3, caso seja precedida de OPA
que observe os procedimentos previstos na regulamentação editada pela CVM sobre ofertas públicas de
aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta.
Parágrafo 1º:

A OPA mencionada no Art. 32 deve observar os seguintes requisitos:

(i)

o preço ofertado deve ser justo, sendo possível, portanto, o pedido de nova avaliação da
Companhia, na forma estabelecida na legislação societária; e

(ii)

acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das ações em circulação deverão aceitar a OPA ou
concordar expressamente com a saída do segmento sem efetuar a venda das ações.

Parágrafo 2º:
Para os fins deste artigo, consideram-se “ações em circulação” apenas as ações cujos
titulares concordem expressamente com a saída do Novo Mercado ou se habilitem para o leilão de OPA,
na forma da regulamentação editada pela CVM aplicável às ofertas públicas de aquisição de ações de
companhia aberta para cancelamento de registro.
Parágrafo 3º:

Atingido o quórum previsto no parágrafo 1º, item (ii) acima:

(i)

os aceitantes da OPA não podem ser submetidos a rateio na alienação de sua participação,
observados os procedimentos de dispensa dos limites previstos na regulamentação editada pela
CVM aplicável a ofertas públicas de aquisição de ações; e

(ii)

o ofertante ficará obrigado a adquirir as ações em circulação remanescentes, pelo prazo de 1
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(um) mês, contado da data da realização do leilão, pelo preço final do leilão de OPA, atualizado
até a data do efetivo pagamento, nos termos do edital e da legislação e da regulamentação em
vigor, que deve ocorrer em, no máximo, 15 (quinze) dias contados da data do exercício da
faculdade pelo acionista.
Parágrafo 4º:
A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer independentemente da realização
da OPA mencionada neste Artigo 32 na hipótese de dispensa aprovada em assembleia geral pela maioria
dos votos dos acionistas titulares de ações em circulação presentes na assembleia geral.
Parágrafo 5º:
A assembleia geral de que trata o parágrafo 4º acima deverá ser instalada em primeira
convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das
ações em circulação e, caso tal quórum não seja atingido em primeira convocação, referida assembleia
geral poderá ser instalada em segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas
titulares de ações em circulação.
Artigo 33:
A aplicação de sanção de saída compulsória do Novo Mercado pela B3 depende da realização de
OPA com as mesmas características da OPA em decorrência de saída voluntária do Novo Mercado.
Artigo 34:
Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da base acionária da
Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no Novo Mercado em até 120 (cento e vinte)
dias da data da assembleia geral que deliberou a referida reorganização.
Parágrafo Único: Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não pretendam pleitear o
ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das ações em circulação da Companhia presentes na
assembleia geral que deliberar sobre a referida reorganização deve dar anuência a essa estrutura.
CAPÍTULO VII
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Artigo 35:
O falecimento, falência, insolvência, declaração de incapacidade ou retirada de qualquer dos
acionistas não dissolverá a Companhia, que continuará com os demais acionistas.
Artigo 36:
A Companhia se dissolverá nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral, quando
for o caso, determinar o modo de liquidação e nomear o Conselho Fiscal e o liquidante que deverão atuar no
período da liquidação, fixando-lhes a remuneração.
CAPÍTULO VIII
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Artigo 37:
A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do Conselho Fiscal efetivos e
suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do
Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou
oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, em especial,
decorrentes das disposições contidas na Lei n.º 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada, na Lei
das Sociedades por Ações, no presente Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho
Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado,
dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
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CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 38:
A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede na forma do artigo 118
da Lei das Sociedades por Ações, cabendo ao Presidente das Assembleias Gerais e das reuniões do Conselho de
Administração abster-se de computar os votos contrários aos respectivos termos.
Artigo 39:
O presente Estatuto Social rege-se pela Lei das Sociedades por Ações. Os casos omissos neste
Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei das
Sociedades por Ações, respeitado o Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 40:
A Companhia observará, no que aplicável, as regras de divulgação de informações previstas na
regulamentação da CVM e nas normas da B3, aplicáveis a companhias listadas em geral e no segmento especial
de listagem denominado Novo Mercado, em particular.
*****
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