Data da atualização das informações: 30/03/2021

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. de 30/04/2021
Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
O presente boletim deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer o seu direito de voto à
distância na Assembleia Geral Extraordinária do Instituto Hermes Pardini S/A, convocada para o
dia 30 de abril de 2021, às 10:00 horas (“AGE”), nos termos da Instrução CVM nº 481, de 17 de
dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”).
Nesse caso, é imprescindível que os campos acima sejam preenchidos com o nome (ou
denominação social) completo do acionista e o número do CNPJ (pessoa jurídica) ou de CPF
(pessoa física), além de um endereço de e-mail para eventual contato.
Além disso, para que este boletim de voto seja considerado válido, o acionista seja considerado
presente e os votos aqui proferidos sejam contabilizados no quórum da AGE:
-todos os campos abaixo deverão estar devidamente preenchidos;
-todas as suas páginas deverão estar rubricadas;
-ao final, os acionistas ou seus representantes legais, conforme o caso e nos termos da
legislação vigente, deverá assinar o boletim; e
-visando a facilitar a participação dos acionistas na Assembleia, a Companhia informa que (i)
dispensará o cumprimento das formalidades de reconhecimento de firma, autenticação,
notarização, consularização ou apostilamento dos documentos listados na Proposta da
Administração, necessários para permitir a participação dos seus acionistas na Assembleia; (ii)
dispensará a apresentação de tradução juramentada dos documentos de representação dos
acionistas estrangeiros, bastando que os acionistas enviem cópias das versões originais de tais
documentos, acompanhados de suas respectivas traduções livres; e (iii) permitirá que os
documentos relacionados a participação dos acionistas na Assembleia, sejam enviados em
formato digital, exclusivamente ao endereço eletrônico: ri@grupopardini.com.br. Em relação ao
Boletim de Voto à Distância, seu envio deverá seguir às determinações previstas na Instrução
CVM 481/09 e na Proposta da Administração.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
O boletim de voto (“Boletim”) deverá ser recebido no prazo de até 7 (sete) dias antes da data da
AGE, por meio de uma das opções abaixo descritas:
(i) Mediante entrega do Boletim preenchido e assinado, em formato digital, exclusivamente ao
endereço eletrônico ri@grupopardini.com.br, em conjunto com a documentação que comprove a
representação e poderes, conforme listada na Proposta da Administração da AGE (“Proposta”),
disponível no site www.hermespardini.com.br/ri. Face aos desdobramentos da disseminação do
Coronavírus (COVID-19) e visando a facilitar a participação dos acionistas na Assembleia, a
Companhia informa que, excepcionalmente nesta AGE, não será solicitado o reconhecimento de
firma nas assinaturas apostas no boletim.
(ii) Mediante instruções de voto transmitidas aos agentes de custódia ou à Itaú Corretora de
Valores S.A, instituição escrituradora das ações de emissão da Companhia, observadas as regras
por esses determinadas.
O Agente Escriturador criou o site Assembleia Digital, uma solução segura onde é possível
realizar o voto a distância. Para votar pelo site é necessário realizar um cadastro e possuir um
certificado digital. Informações sobre o cadastro e o passo a passo para emissão do certificado
digital estão descritas no site: https://www.itau.com.br/investmentservices/assembleia-digital/. As
instruções de voto deverão ser realizadas através do site Itaú Assembleia Digital.
Recebido o boletim e a documentação exigida, a Companhia cientificará o acionista,
manifestando sua aceitação ou não, nos termos da Instrução CVM 481.
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia
Instituto Hermes Pardini S.A. - Departamento de Relacionamento com os Investidores.
E-mail: ri@grupopardini.com.br
Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração
de valores mobiliarios, com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone e pessoa para
contato
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar - São Paulo CEP 04538-132
Telefones: 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 7209285 (demais localidades)
O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h.
E-mail: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. de 30/04/2021
Deliberações / Questões relacionadas à AGE
Deliberação Simples
1. 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/ME sob o nº 12.338.563/0001-73 (“Incorporada”)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
2. 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”)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
3. Deliberar sobre o Laudo de Avaliação
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
4. Deliberar sobre a Incorporação
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
5. 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
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

Cidade :________________________________________________________________________
Data :__________________________________________________________________________
Assinatura :____________________________________________________________________
Nome do Acionista :_____________________________________________________________
Telefone :______________________________________________________________________

