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 30140-070
(“Companhia”); e
SOLUÇÃO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.338.563/000173, 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$200.000,00
(duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentos mil) ações, no valor unitário de R$ 1,00 (um real).
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

_______________________________________
Nome: Roberto Santoro Meirelles
Cargo:
Diretor Presidente

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

SOLUÇÃO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A.

_______________________________________
Nome: Roberto Santoro Meirelles

_______________________________________
Nome: Camilo de Lelis Maciel Silva

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

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

