INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
CNPJ N° 19.378.769/0001-76
NIRE 3130009880-0
Companhia aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 19 de março de 2021
Lavrada na forma de Sumário
1. Data, Hora e Local: Às 10h00min do dia 19 de março de 2021, no Núcleo Técnico
Operacional, na Cidade de Vespasiano, Estado de Minas Gerais, situado na Avenida das
Nações, nº 2.448.
2. Presença: Estavam presentes todos os conselheiros, por videoconferência.
3. Convocação: A convocação foi realizada mediante envio de e-mail pelo Sr. Victor Pardini.
4. Mesa: Presidente: Victor Cavalcanti Pardini
Secretária: Regina Pardini
5. Ordem do dia:
a) Demonstrações Financeiras 2020 auditadas.
b) Incorporação do Laboratório Solução.
c) Incorporação Toxicologia Pardini Ltda.
d) Pagamento de juros sobre capital próprio do 1T21.
e) Políticas: (i) Política de Gerenciamento de Riscos Corporativos e (ii) Guia de Conduta do
Colaborador.
6. Deliberações:
a) Os conselheiros, por unanimidade, manifestaram-se favoravelmente à aprovação do relatório
da administração, à prestação de contas da Diretoria, às demonstrações financeiras da
Companhia e ao relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020, os quais ficarão arquivados na sede social da Companhia e serão
oportunamente publicados, em conformidade com a legislação aplicável. As referidas
prestações de contas e demonstrações financeiras deverão ser submetidas à aprovação dos
acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos moldes do inciso III,
artigo 122, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
b) Os conselheiros, por unanimidade, aprovaram a incorporação, pela Companhia, da
subsidiária integral Solução Laboratório de Análises Clínicas S.A.
c) Os conselheiros, por unanimidade, aprovaram a incorporação da sociedade Toxicologia
Pardini Ltda. pela sociedade Toxicologia Pardini Laboratórios S.A.
d) Os conselheiros, por unanimidade, aprovaram a declaração e o pagamento de juros sobre o
capital próprio referente ao período entre janeiro de 2021 e março de 2021 no montante bruto
total de R$ 8.372.998,11 (oito milhões trezentos e setenta e dois mil novecentos e noventa e
oito reais e onze centavos), equivalentes a R$ 0,06601271861 por ação, com retenção de 15%
(quinze por cento) a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, exceto para os acionistas que
sejam comprovadamente imunes ou isentos, sendo que o valor líquido dos juros sobre o capital
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próprio ora declarados será imputado, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, aos
dividendos mínimos obrigatórios devidos aos acionistas da Companhia. O pagamento aos
acionistas será realizado em 05 de abril de 2021, na proporção da participação de cada acionista
no capital social da Companhia em circulação, utilizando como base de cálculo a posição
acionária de 24 de março de 2021. A partir de 25 de março de 2021 (inclusive), as ações de
emissão da Companhia serão negociadas “ex” estes juros sobre o capital próprio.
e) Os conselheiros, por unanimidade, aprovaram a (i) Política de Gerenciamento de Riscos
Corporativos e (ii) Guia de Conduta do Colaborador.
7. Encerramento: Não havendo nenhuma outra manifestação, passou-se à lavratura da presente
Ata em forma de sumário, que, depois de lida, foi aprovada por todos os conselheiros.
Certidão: Declaro que esta é um extrato autêntico e fiel da ata de Reunião do Conselho de
Administração da mesma data, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social
da Companhia.
Esta ata é extrato da via original lavrada em livro próprio.

Vespasiano-MG, 19 de março de 2021.
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