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Edital de Convocação
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
CNPJ/ME nº 19.378.769/0001-76
NIRE nº 3130009880-0
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO – CVM nº 24.090
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam os acionistas do Instituto Hermes Pardini S.A. (“Grupo Pardini” ou “Companhia”) convidados a
comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia (“AGOE” ou “Assembleia”), a ser
realizada no dia 30 de abril de 2021, às 10:00 horas, na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Aimorés, nº 66,
9º andar (auditório), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia:
A. Em Assembleia Geral Ordinária:

1.

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;

2.

Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020;

3.

Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e de seu Presidente; e

4.

Fixar o montante global da remuneração da Administração da Companhia para o exercício social
iniciado em 01 de janeiro de 2021.

B. Em Assembleia Geral Extraordinária:

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”).

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”);

3.

Deliberar sobre o Laudo de Avaliação;

4.

Deliberar sobre a Incorporação; e

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.

INFORMAÇÕES GERAIS:
(i)

A Proposta da Administração da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Instituto Hermes
Pardini S.A. (“Proposta da Administração”), bem como as informações e documentos previstos no art.
124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, (“Lei das Sociedades por Ações”)
e na Instrução da CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”),
relacionados às matérias a serem deliberadas na AGOE encontram-se disponíveis aos acionistas na
sede da Companhia, no website da Companhia (www.hermespardini.com.br/ri), no website da CVM
(www.gov.br/cvm) e no website da B3 (www.b3.com.br).

(ii)

Conforme o disposto no art. 141 da Lei das Sociedades por Ações e nos arts. 1º e 3º da Instrução CVM
nº 165, de 11 de dezembro de 1991, conforme alterada, acionistas representando pelo menos 5,0%
(cinco por cento) do capital social da Companhia poderão requerer a adoção do processo de voto
múltiplo, observado o prazo legal de 48 horas de antecedência em relação à data de realização da
AGOE.

(iii)

A participação do Acionista poderá ser pessoal, por procurador devidamente constituído ou via
boletim de voto à distância, sendo que orientações detalhadas acerca da documentação exigida
constam na Proposta da Administração. Sem prejuízo das informações detalhadas na Proposta da
Administração, a Companhia destaca as seguintes informações sobre a participação na AGOE:
Acionista presente: para participar da AGOE, solicita-se ao acionista que apresente (i) comprovante
expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em
custódia, na forma do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações, datado de no máximo, dois dias antes
da data da realização da AGOE, (ii) o acionista, seu representante legal ou o mandatário, conforme o
caso, deverá comparecer à AGOE munido de documentos que comprovem sua identidade e (iii) no
caso de acionista pessoa jurídica, deverá apresentar cópia dos documentos societários que
comprovem os poderes de representação.
Acionista representado por procurador: as procurações poderão ser outorgadas de forma física,
observado o disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76 e na Proposta da Administração. O representante
legal do acionista deverá comparecer à AGOE munido da procuração e demais documentos indicados
na Proposta da Administração.
Via Boletim de Voto à Distância: A Companhia disponibilizará para a AGOE o sistema de votação à
distância, nos termos da Instrução CVM 481/09, permitindo que seus acionistas enviem boletins de
voto à distância por meio de seus respectivos agentes de custódia ou ao escriturador das ações de

emissão da Companhia ou, ainda, diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes da
Proposta da Administração.
Medidas para a Assembleia em decorrência do Coronavírus (COVID-19): A Administração da
Companhia, frente aos desdobramentos da disseminação do Coronavírus (COVID-19) e em
compromisso com a saúde e o bem-estar das pessoas, irá adotar as seguintes medidas para fins da
Assembleia:
1. 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.
2. Recomenda aos acionistas e seus representantes legais que participe das Assembleias por
votação à distância.
3. Informa que intensificou medidas de proteção e higienização de seus ambientes, para receber
em sua sede aqueles que optarem por comparecer presencialmente nas Assembleias e solicita
aos acionistas que pretendam participar presencialmente das Assembleias, que enviem
confirmação de presença ao e-mail ri@grupopardini.com.br, para que seja possível
disponibilizar equipe treinada para garantir o cumprimento de medidas de segurança.
(iv)

Os acionistas da Companhia interessados em acessar as informações ou sanar dúvidas relativas às
propostas acima deverão contatar a área de Relações com Investidores da Companhia, por meio do email: ri@grupopardini.com.br.
Belo Horizonte, 30 de março de 2021.
__________________________________________________
Victor Cavalcanti Pardini
Presidente do Conselho de Administração

Procedimentos e Prazos
1. Local e Quórum de Instalação
Os acionistas deverão comparecer na sede social, na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Aimorés, nº 66, 9º
andar (auditório), ser realizada no dia 30 de abril de 2021, às 10:00 horas.
Para a instalação em primeira convocação da Assembleia, será necessária a presença de, pelo menos, 1/4 (um
quarto) do capital social votante da Companhia, na forma da lei, exceto quanto à deliberação do item 5 da
ordem do dia, em relação à qual, será necessária a presença de, pelo menos, 2/3 (dois terços) do capital social
votante da Companhia, na forma da lei, dado que este item refere-se a propostas de alterações no Estatuto
Social.
O quórum de deliberação para as matérias da ordem do dia da AGOE é de maioria absoluta de votos, não se
computando os votos em branco, nos termos do artigo 129, “caput”, da Lei das Sociedades por Ações.
Caso não se atinja qualquer dos referidos quóruns de instalação, proceder-se-á a nova convocação, com, pelo
menos 8 (oito) dias de antecedência da realização da Assembleia, após a qual a Assembleia será instalada
mediante presença de qualquer número de acionistas.
2. Informações gerais sobre documentação
a. Acionista presente
A Companhia deverá iniciar o cadastramento de acionistas para tomar parte na AGOE logo após a publicação
do Edital de Convocação. Solicita-se que os acionistas que optarem por participar pessoalmente da AGOE
efetuem seu cadastramento até o dia 28 de abril de 2021, mediante o envio dos documentos necessários aos
cuidados da Diretoria de Relações com Investidores da Companhia:
Diretoria de Relações com Investidores
Endereço eletrônico: ri@grupopardini.com.br
No dia da AGOE, a Companhia iniciará o trabalho de cadastramento de acionistas para tomar parte na
assembleia às 09h00 na sede social, no local da Assembleia. O acionista que desejar participar da AGOE deverá
se apresentar portando os documentos indicados na tabela a seguir, salvo se já entregues no cadastramento
prévio.
Lembramos que a solicitação de cadastramento prévio tem por objetivo facilitar os trabalhos de preparação
da AGOE, não representando qualquer óbice à participação do acionista.

Acionista
Pessoa Física

Documentos Requisitados
- Cópia do documento de identificação com uma foto do acionista. Exemplos:
RG, RNE, CNH ou carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas.
- Comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia.

Cópias dos seguintes documentos:
- comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia;
Pessoa Jurídica
- estatuto social consolidado ou contrato social mais recente e documentos
societários que possam evidenciar a representação legal do Acionista; e
- documento de identificação com uma foto do representante legal.
Cópias dos seguintes documentos:
- comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia;
- regulamento consolidado mais atualizado do fundo;
Acionista constituído sob
- estatuto social ou atos constitutivos consolidado(s) mais atualizado(s) do
a forma de Fundo de
administrador ou gestor, conforme o caso, de acordo com a política de voto do
Investimento
fundo e documentos societários que possam evidenciar poderes de
representação; e
- documento de identificação com uma foto do representante legal.

b. Acionista representado por procurador
O acionista que não puder comparecer à AGOE poderá ser representado por procurador, constituído há menos
de 1 (um) ano e na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações.
As procurações, nos termos do parágrafo 1º do artigo 126 da lei das Sociedades por Ações, somente poderão
ser outorgadas a pessoas que atendam, pelo menos, um dos seguintes requisitos:
(i) ser acionista ou administrador da Companhia;
(ii) ser advogado; ou
(iii) ser instituição financeira.
Para os acionistas que sejam pessoas jurídicas, conforme entendimento proferido pelo Colegiado da CVM, em
reunião realizada em 4 de novembro de 2014 (Processo CVM RJ2014/3578), não há a necessidade do
procurador ser:
(i) acionista ou administrador da Companhia;
(ii) advogado; ou
(iii) instituição financeira.
A Companhia deverá iniciar o cadastramento de acionistas representados por procurador logo após a
publicação do Edital de Convocação. Solicita-se que os acionistas que optarem por ser representados por
procurador efetuem seu cadastramento até o dia 28 de abril de 2021, mediante o envio dos documentos
necessários aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores da Companhia:
Diretoria de Relações com Investidores
Endereço eletrônico: ri@grupopardini.com.br

No dia da AGOE, a Companhia iniciará o trabalho de cadastramento de acionistas representados por
procurador para tomar parte na Assembleia às 09h00 na sede social, local da Assembleia. O procurador do
acionista deverá se apresentar portando os seguintes documentos, salvo se já entregues no cadastramento
prévio:
Acionista

Documentos Requisitados
Procuração e documento de identificação com foto; e
Pessoa Física
Comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia
Procuração e documento de identificação com foto;
Comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia;
Cópias dos seguintes documentos:
Pessoa Jurídica
- estatuto social consolidado ou contrato social mais recente e documentos
societários que possam evidenciar a representação legal do Acionista; e
- documento de identificação com uma foto do representante legal.
Procuração e documento de identificação com foto;
Comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia;
Cópias dos seguintes documentos:
Acionista constituído sob - regulamento consolidado mais atualizado do fundo;
a forma de Fundo de
- estatuto social ou atos constitutivos consolidado(s) mais atualizado(s) do
Investimento
ddadministrador ou gestor, conforme o caso, de acordo com a política de voto
dddo fundo e documentos societários que possam evidenciar poderes de
ddrepresentação; e
- documento de identificação com uma foto do representante legal.

A Companhia não exigirá a tradução juramentada de documentos, bastando que o acionista envie cópias das
versões originais de tais documentos, acompanhados de suas respectivas traduções livres.
Lembramos que a solicitação de entrega prévia da procuração, pelos acionistas que pretendem fazer-se
representar por Procurador legalmente constituído, tem por objetivo facilitar os trabalhos de preparação da
AGOE, não representando qualquer óbice à sua participação.
c. Via Boletim de Voto à Distância
Conforme previsto na Instrução CVM 481, a Companhia disponibilizará para a AGOE a possibilidade de
participação à distância por meio do Boletim de Voto à Distância, disponibilizado no website da Companhia
(www.hermespardini.com.br/ri), no website da CVM (www.gov.br/cvm) e no website da B3 (www.b3.com.br)
(“Boletim de Voto”).
Para participar da AGOE por meio dessa modalidade, os acionistas da Companhia deverão preencher os campos
próprios, assinar no Boletim de Voto e enviá-lo, alternativamente, para: (i) o Agente Escriturador (conforme
abaixo definido) das ações de emissão da Companhia; (ii) o agente de custódia responsável pela custódia das
ações de emissão da Companhia de sua titularidade (“Agente de Custódia”), desde que ele esteja apto a
receber o Boletim de Voto nos termos da Instrução CVM 481; ou, ainda, (iii) a Companhia, diretamente.
Neste sentido, a Companhia informa que o agente escriturador de suas ações, a saber, a Itaú Corretora de
Valores S.A. (“Agente Escriturador”), criou o site Assembleia Digital, através do qual 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
realizadas através do site Itaú Assembleia Digital.

ser

Além disso, cabe salientar que nos termos da Instrução CVM 481, os agentes de custódia podem, mas não são
obrigados a receber os Boletins de Voto dos acionistas da Companhia. Em razão disso, é recomendado aos
acionistas que verifiquem junto ao respectivo Agente de Custódia se o mesmo prestará tal serviço, bem como
seus custos e procedimentos. Nos casos em que o Agente de Custódia opte por receber os Boletins de Voto, os
acionistas da Companhia poderão, também, a seu exclusivo critério, encaminhar o Boletim de Voto
diretamente a tais agentes.
Ainda, nos termos da Instrução CVM 481, os acionistas que assim desejarem, também poderão encaminhar o
Boletim de Voto diretamente para a Companhia e, neste caso, devem observar as regras a seguir:
(i) o Boletim de Voto somente será recebido quando enviado por e-mail, para o seguinte endereço
eletrônico: ri@grupopardini.com.br;
(ii) o Boletim de Voto deverá conter local, data e assinatura do acionista solicitante. Todos os campos
deverão estar devidamente preenchidos e todas as páginas rubricadas. Caso o acionista seja considerado
uma pessoa jurídica nos termos da legislação brasileira, a assinatura deverá ser de seus representantes
legais, ou procuradores com poderes para prática deste tipo de ato;
(iii) o Boletim de Voto encaminhado diretamente à Companhia deverá estar acompanhado da
documentação que comprove a qualidade de acionista ou de representante legal do acionista signatário,
observados, portanto, os requisitos e formalidades indicados no edital de convocação da AGOE.
O Boletim de Voto que estiver desacompanhado da documentação necessária à comprovação da condição de
acionista, ou à comprovação de sua representação não será considerado válido, e, em consequência, não será
processado pela Companhia, podendo, contudo, ser corrigido e reenviado pelo acionista à Companhia,
observados os prazos e procedimentos estabelecidos na Instrução CVM 481.
Será admitido o Boletim de Voto que for recebido pelo Agente Escriturador, pelo Agente de Custódia
(conforme o caso) e/ou pela Companhia até 7 (sete) dias antes da data de realização da AGOE, nos termos do
art. 21-B da Instrução CVM 481.
Medidas para a Assembleia em decorrência do Coronavírus (COVID-19): A Administração da Companhia,
frente aos desdobramentos da disseminação do Coronavírus (COVID-19) e em compromisso com a saúde e o
bem-estar das pessoas, irá adotar as seguintes medidas para fins da Assembleia:
1. 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 a 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 o
acionistas envie 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.
2. Recomenda aos acionistas e seus representantes legais que participe da Assembleia por votação à
distância.
3. Informa que intensificou medidas de proteção e higienização de seus ambientes, para receber em sua
sede aqueles que optarem por comparecer presencialmente na Assembleia e solicita aos acionistas que
pretendam participar presencialmente da Assembleia, que enviem confirmação de presença ao e-mail
ri@grupopardini.com.br, para que seja possível disponibilizar equipe treinada para garantir o
cumprimento de medidas de segurança.

Proposta da Administração
A. Em Assembleia Geral Ordinária:

1.1.
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
As contas dos administradores estão apresentadas nas Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
da Companhia de 31 de dezembro de 2020 (“Demonstrações Financeiras”), aprovadas pelo Conselho de
Administração da Companhia em reunião realizada em 19 de março de 2021. A KPMG Auditores
Independentes emitiu relatório sem ressalvas às Demonstrações Financeiras da Companhia.
As Demonstrações Financeiras, incluindo o Relatório da Administração, as Notas Explicativas, o Relatório dos
Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal foram publicados no jornal “Estado de Minas” na
edição do dia 30 de março de 2021 e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais na edição do dia 30 de março
de 2021, e estão disponíveis desde o dia 24 de março de 2021 para consulta nos websites da Companhia
(www.hermespardini.com.br/ri), da CVM (www.gov.br/cvm) e da B3 (www.b3.com.br).
A Companhia esclarece que, em observância ao artigo 9º, III, da Instrução CVM 481, os comentários dos
administradores sobre a situação financeira da companhia, nos termos do item 10 do formulário de referência,
constam como Anexo I à presente Proposta da Administração disponível nos websites da Companhia
(www.hermespardini.com.br/ri), da CVM (www.gov.br/cvm) e da B3 (www.b3.com.br).
1.2.

Proposta da Administração

A Administração propõe que os acionistas examinem todos os documentos disponibilizados pela
Administração e aprovem as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras.
2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020
Nos termos do artigo 22, (iii), do Estatuto Social da Companhia, cabe à Diretoria da Companhia apresentar ao
Conselho de Administração e à assembleia geral a proposta de destinação do saldo remanescente dos lucros
de cada exercício. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Companhia apresentou um
lucro aos acionistas 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).
A Companhia esclarece que, em observância ao artigo 9º, parágrafo 1º, II, da Instrução CVM 481, a proposta
de destinação do lucro líquido do exercício com as informações indicadas no Anexo 9‐1‐II da Instrução CVM
481 constam como Anexo II à presente Proposta da Administração disponível nos websites da Companhia
(www.hermespardini.com.br/ri), da CVM (www.gov.br/cvm) e da B3 (www.b3.com.br).

2.1.

Proposta da Administração

O Conselho de Administração, em reunião realizada em 19 de março de 2021, propõe a seguinte destinação
ao resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020:
(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.
(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 II (A).
A distribuição de JCP, mencionada na alínea (b) supra, no valor total de R$35.104.875,60 (trinta e cinco
milhões, cento e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), foi aprovada nas reuniões
do Conselho de Administração realizadas em 20 de março de 2020, 08 de setembro de 2020 e 05 de novembro
de 2020. O valor líquido do JCP pago aos acionistas foi de R$30.696.490,43 (trinta milhões, seiscentos e
noventa e seis mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e três centavos), equivalente a 25,54% do lucro
líquido diminuído da reserva legal, superando o dividendo mínimo obrigatório de 25%. Desta forma, a
Administração não tem proposta de distribuição de dividendos complementares referentes ao exercício de
2020. A proposta da administração é que o valor líquido do JCP seja imputado aos dividendos mínimos
obrigatórios.
Caso os Acionistas não aprovem a imputação dos valores pagos a título de JCP ao dividendo mínimo
obrigatório, nos termos acima, a administração da Companhia propõe que sejam pagos aos acionistas
dividendos no montante de R$30.050.195,27 (trinta milhões, cinquenta mil, cento e noventa e cinco reais e
vinte e sete centavos), equivalentes ao mínimo obrigatório de 25% do resultado líquido do exercício, em
cumprimento ao disposto no artigo 29, alínea (c) do Estatuto Social da Companhia. Os dividendos serão pagos
de acordo com o cronograma abaixo:
Evento
Data de corte para verificação da posição acionária
dos acionistas que fazem jus aos dividendos
Data de pagamento dos dividendos
Sobre o valor dos dividendos não incidirão quaisquer tributos.

Data
12/05/2021
28/05/2021

3. Eleição dos membros do Conselho de Administração e de seu Presidente
Tendo em vista o encerramento do mandato em curso, nos termos do artigo 140 da Lei das Sociedades por
Ações, compete à assembleia geral a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Em atenção às orientações do Ofício–Circular/CVM/SEP/nº01/2021, informamos que a eleição de membros
para o Conselho de Administração da Companhia na AGOE ocorrerá, a princípio, mediante processo de votação
majoritária, conforme detalhado no item (a) abaixo.
No entanto, há a hipótese de a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia ser
realizada por meio do processo de voto múltiplo, caso solicitado nos termos do disposto no artigo 141 da Lei
das Sociedades por Ações e da instrução CVM no 165, de 11 de novembro de 1991, conforme alterada
(“Instrução CVM 165”).
Acrescente-se que a Lei das Sociedades por Ações também garante, aos acionistas presentes na AGOE que
sejam titulares de ações ordinárias representativas, individualmente ou em conjunto, de pelo menos 10% (dez
por cento) do capital social com direito a voto, o direito de eleger 1 (um) membro efetivo em eleição em
separado, sem a participação do acionista controlador.
Para melhor compreensão da dinâmica da eleição dos Conselheiros de Administração, os diversos processos
de votação são detalhados a seguir:
(a) Votação Majoritária
Nos termos da legislação aplicável, trata-se do processo de eleição ordinária dos membros do Conselho de
Administração em que cada ação ordinária de emissão da Companhia confere 1 (um) voto ao seu titular. Neste
caso, vota-se o nome de cada candidato, indicado pelo acionista controlador ou pelos acionistas minoritários
da Companhia e tornar-se-ão eleitos os membros que obtiverem a maioria absoluta dos votos, até que ocorra
o preenchimento de todos os cargos do Conselho de Administração.
(b) Processo de Voto Múltiplo
Trata-se de procedimento mediante o qual se atribui a cada ação tantos votos quantos sejam os cargos a
preencher no Conselho de Administração, sendo reconhecido ao Acionista o direito de cumular os votos num
só candidato ou distribuí-los entre vários, sendo que todos acionistas votam simultaneamente.
Nos termos do artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução CVM 165, os acionistas da Companhia
poderão requerer, por escrito, a adoção do processo de voto múltiplo, desde que representando,
individualmente ou em conjunto, no mínimo 5% (cinco por cento) do capital social com direito a voto. Ainda
conforme a legislação citada, a requisição do voto múltiplo deve ser feita pelos acionistas supracitados por
meio de notificação escrita entregue à Companhia com até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da
assembleia, nos termos da legislação vigente.

Caso ocorra o pedido de voto múltiplo, a Companhia divulgará um “aviso aos acionistas” informando a respeito
da realização da eleição dos membros do Conselho de Administração por meio do processo de voto múltiplo.
(c) Votação em Separado
Em conformidade com o previsto no parágrafo 4º do artigo 141 da Lei da Sociedades por Ações, os acionistas
não controladores poderão eleger membros para o conselho de administração por meio do mecanismo de
eleição em separado, excluído o acionista controlador, a maioria dos detentores de ações de emissão de
companhia aberta: (i) com direito a voto, que representem, pelo menos, 15% (quinze por cento) do total das
ações com direito a voto; e (ii) de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito de emissão de
companhia aberta, que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social.
Conforme decisão emanada pelo Colegiado da CVM, nos casos em que a companhia somente tenha emitido
ações com direito a voto, terão direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do Conselho de
Administração, em votação em separado na assembleia geral, excluído o acionista controlador, a maioria dos
titulares que detenham pelo menos 10% do total de ações com direito a voto.
O acionista controlador não participa dessa votação, que será realizada por maioria de votos dentro do
universo de acionistas minoritários presentes à AGOE.
Ainda de acordo com a Lei das Sociedades por Ações (conforme parágrafo 6º do artigo 141), somente poderão
exercer o direito a votação em separado os acionistas que comprovarem a titularidade ininterrupta da
participação acionária durante o período de 3 (três) meses, no mínimo, imediatamente anterior à realização
da assembleia.
(d) Número de membros do Conselho de Administração proposto e cenários de eleição de conselheiros
A administração informa que o Conselho de Administração da Companhia deverá ser composto por um
número fixo de 5 (cinco) conselheiros efetivos (nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia), e
informa que conforme orientação dos acionistas controladores da Companhia, não há orientação para eleição
de suplentes.
Ressalta-se que, caso haja (i) o pedido de votação em separado, pelos acionistas minoritários, para eleição de
1 (um) membro do Conselho de Administração e seu respectivo suplente; e/ou (ii) o pedido de adoção do
processo de voto múltiplo para a eleição do Conselho de Administração, nos termos do artigo 141 da Lei das
Sociedades por Ações, os acionistas controladores abdicarão da indicação do número de candidatos para o
Conselho de Administração qual seja necessário para comportar os membros efetivos e suplentes eleitos nos
termos dos itens (i) e (ii).
Considerando a composição acionária da Companhia na data desta Proposta da Administração, a composição
do Conselho de Administração, considerando os cenários expostos acima, restaria assim configurada,
conforme proposta da Administração:

(i) Votação majoritária: 5 (cinco) membros efetivos eleitos pelos acionistas controladores, conforme
indicações abaixo;
(ii) Voto múltiplo: no mínimo 4 (quatro) membros efetivos eleitos pelos acionistas controladores (dentre
os candidatos indicados abaixo) e até 1 (um) membro efetivo eleito pelos acionistas minoritários,
sendo que o número mínimo de votos necessário para garantir a eleição de um conselheiro efetivo e
seu respectivo suplente (se houver), por meio desse processo, seria de 105.699.305 (cento e cinco
milhões, seiscentos e noventa e nove mil, trezentos e cinco) votos1; e
(iii) Votação em separado: 4 (quatro) membros efetivos eleitos pelos acionistas controladores (dentre os
candidatos indicados abaixo) e 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente (se houver) eleito pelos
acionistas minoritários.
(e) Indicação de Outros Candidatos por Acionistas Não-Controladores
Solicita-se aos acionistas interessados em indicar candidatos ao Conselho de Administração que o façam,
preferencialmente, até 3 (três) dias úteis antes da data da AGOE, utilizando-se de notificação por escrito, via
carta endereçada para o Departamento de Relações com Investidores da Companhia (Rua Aimorés, nº 66,
Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais), informando o nome completo e qualificação do candidato, bem
como as informações exigidas pelo artigo 10 Instrução CVM 481.
Adicionalmente, solicita-se ao acionista que submeter a indicação de membro do Conselho de Administração
nos termos acima que envie, concomitantemente à indicação, cópia do instrumento de declaração, relativa ao
candidato, de que trata o artigo 2º da Instrução CVM n º 367, de 29 de maio de 2002, ou declarar que obteve
do indicado a informação de que está em condições de firmar tal instrumento, indicando as eventuais
ressalvas.
As informações relativas aos candidatos indicados por acionistas serão divulgadas pela Companhia em aviso
aos acionistas disponibilizado no sistema IPE da CVM e no website da Companhia em até 1 (um) dia útil após
a referida indicação.
Não obstante ao prazo mencionado acima, o acionista poderá apresentar candidato a membro do Conselho
de Administração no curso da AGOE, devendo tais indicações ser acompanhadas dos documentos e
informações acima indicadas para disponibilização aos acionistas presentes.
Adicionalmente, relembramos a faculdade para indicação, pelos acionistas não controladores, de candidatos
ao conselho de administração e ao conselho fiscal nos termos da Instrução CVM 481, observadas as regras e
prazos ali dispostos.

1

Assumindo como premissa de que 100% do capital da Companhia estarão presentes na AGOE.

3.1. Proposta da Administração
A administração da Companhia foi comunicada pelos acionistas controladores da Companhia que serão
indicados os membros constantes no Anexo III desta Proposta da Administração.
Desta forma, a Administração da Companhia recomenda que seus acionistas votem a favor da reeleição dos
srs. Victor Cavalcanti Pardini, Regina Pardini e Sidney Levy, e da eleição do sr. Carlos Guilherme Steagall
Gertsenchtein, para mandatos unificados de 02 (dois) anos, encerrando-se na data da Assembleia Geral
Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social de 2022, conforme identificados no Anexo
III à esta Proposta de Administração.
Nos termos do fato relevante da Companhia divulgado em 13 de abril de 2021, a Administração apresentará
novo candidato a membro do Conselho de Administração, na qualidade de membro independente, para
deliberação da AGOE.
A Companhia esclarece que, em observância ao artigo 10 da Instrução CVM 481, as informações indicadas no
item 12.5 a 12.10 do formulário de referência constam como Anexo III à presente Proposta da Administração
disponível no website da Companhia (www.hermespardini.com.br/ri), no website da CVM (www.gov.br/cvm)
e no website da B3 (www.b3.com.br).
4. Fixar o montante global da remuneração da Administração da Companhia para o exercício social iniciado
em 01 de janeiro de 2021
Conforme artigo 13, inciso (ii), e artigo 14, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia, cabe à Assembleia
Geral fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia,
assim como a dos membros do conselho fiscal da Companhia, se instalado. Nos termos do artigo 14, parágrafo
4º, do Estatuto Social da Companhia, cabe ao Conselho de Administração fixar a remuneração individual dos
administradores, observado o montante global aprovado pela Assembleia Geral.
De acordo com o entendimento manifestado pelo Colegiado da CVM em reunião realizada em 8 de dezembro
de 2020 (Processo CVM nº 19957.007457/2018-109), os encargos sociais de ônus do empregador não estão
abrangidos pelo conceito de “benefício de qualquer natureza” de que trata o artigo 152 da Lei das S.A.
Portanto, tais encargos não foram considerados para fins da proposta de remuneração global dos
administradores ora submetida.
A Companhia esclarece que, em observância ao artigo 12 da Instrução CVM 481, as informações indicadas no
item 13 do formulário de referência constam como Anexo IV (A) à presente Proposta da Administração
disponível nos websites da Companhia (www.hermespardini.com.br/ri), da CVM (www.gov.br/cvm) e da B3
(www.b3.com.br).
4.1.

Proposta da Administração

A Administração propõe que seja aprovada a proposta de remuneração global (líquida de encargos) anual da
Administração para o exercício social de 2021, no valor de até (i) R$14.831.099,44 (catorze milhões, oitocentos

e trinta e um mil, noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos), caso o Conselho Fiscal não seja instalado
na AGOE; ou (ii) R$15.221.099,44 (quinze milhões, duzentos e vinte e um mil, noventa e nove reais e quarenta
e quatro centavos), em caso de instalação do Conselho Fiscal na AGOE. Maiores informações sobre a proposta
da Administração para a remuneração global anual dos administradores estão indicadas nos Anexo IV da
presente Proposta da Administração.
B. Em Assembleia Geral Extraordinária:
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/MF sob o nº 12.338.563/0001-73 (“Incorporada”).
1.2

Proposta da Administração

A administração da Companhia propõe aos acionistas que examinem minuciosamente o Protocolo constante
no Anexo V desta Proposta da Administração e, após, aprove-o sem ressalvas.
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/MF 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”);
2.1

Proposta da Administração

A administração da Companhia propõe aos acionistas a ratificação da nomeação da Investor para a elaboração
do Laudo de Avaliação.
3.

Deliberar sobre o Laudo de Avaliação

3.1

Proposta da Administração

A administração da Companhia propõe aos acionistas que examinem minuciosamente o Laudo de Avaliação
da Incorporada constante no Anexo IX desta Proposta da Administração e, após, aprovem-no sem ressalvas.
4.

Deliberar sobre a Incorporação

A Companhia, nesta data, é titular de 100% (cem por cento) das ações representativas do capital social da
Incorporada, de modo que as receitas, ativos e passivos da Incorporada 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; e (ii) não haverá relação de substituição de participações societárias dos não controladores da
Incorporada por ações da Companhia, tendo em vista que esta é a única sócia 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 nº 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.
4.1

Proposta da Administração

A administração da Companhia propõe aos acionistas, caso aprovadas e/ou ratificadas as matérias expostas
nos itens 1, 2 e 3 acima da Assembleia Geral Extraordinária, que também aprovem, sem ressalvas, de forma
definitiva, a incorporação do Solução Laboratório de Análises Clínicas S.A. nos termos do Protocolo constante
no Anexo V, assumindo a Companhia os ativos e passivos da Incorporada e sucedendo-lhe em todos os direitos
e obrigações, na forma da lei.
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.
Conforme artigo 13, inciso (iii) do Estatuto Social da Companhia, cabe à assembleia geral aprovar a alteração
do Estatuto Social da Companhia.
A proposta de alteração do artigo 20 do Estatuto Social tem como objetivo refletir a estrutura organizacional
vigente e as responsabilidades de cada membro da Diretoria Estatutária.
A Administração da Companhia recomenda a aprovação da alteração acima proposta, nos termos dispostos e
justificados.
A Companhia esclarece que, em observância ao artigo 11º, I e II, da instrução CVM nº 481/09, o relatório
detalhando a origem e justificativa da alteração proposta e analisando os seus efeitos jurídicos e econômicos
e a cópia do estatuto social contendo, em destaque, a alteração proposta constam como Anexo X (A), Anexo
X (B) e Anexo XI, respectivamente, à presente Proposta da Administração disponível nos websites da CVM
(www.gov.br/cvm), da B3 (www.b3.com.br) e da Companhia (www.hermespardini.com.br/ri).

Anexo I - Comentários dos Diretores – Item 10 do Formulário de Referência
10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
Os valores constantes neste item 10.1 foram extraídos das nossas demonstrações financeiras consolidadas
referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
Conforme descrito no item 10.9 – Outros Fatores com Influência Relevante (subitem “Impactos da COVID‐19
para as atividades da Companhia”), a pandemia do COVID‐19 afetou parcialmente nossos negócios, condições
financeiras e operacionais.
(a)

condições financeiras e patrimoniais gerais

A Diretoria da Companhia entende que possui as condições de geração de caixa, patrimoniais e financeiras
suficientes para (i) implementar os seus planos de negócios e investimentos e (ii) cumprir com suas obrigações
financeiras de curto e longo prazo.
Em 31 de dezembro de 2020, o ativo circulante da Companhia era de R$828,9 milhões, e superava em R$302,0
milhões o passivo circulante, que foi de R$526,9 milhões, representando um índice de liquidez corrente (índice
que relaciona a liquidez de curto prazo da Companhia, calculado por meio da divisão do ativo circulante pelo
passivo circulante) de 1,6. Em 31 de dezembro de 2019, o ativo circulante da Companhia era de R$516,8
milhões, e superava em R$183,0 milhões o passivo circulante, que foi de R$333,7 milhões, representando um
índice de liquidez corrente de 1,5. Já em 31 de dezembro de 2018, o índice de liquidez corrente foi 2,1.
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o índice de endividamento total (representado pela soma do passivo
circulante e do passivo não circulante dividido pelo patrimônio líquido) foi de 1,7 e 1,3, respectivamente. No
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o índice de endividamento total foi de 1,1.
Durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Companhia pagou dividendos e juros sobre
capital próprio no valor aproximado de R$38,0 milhões, conforme discriminado abaixo:


Juros sobre Capital próprio trimestral no montante total de R$35,1 milhões, relativos ao primeiro,
segundo, terceiro e quarto trimestre do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;



Dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 no montante de R$2,9
milhões.

Considerando a forte capacidade de geração de caixa e o baixo índice de endividamento da Companhia
mencionado acima, a administração acredita que a Companhia possui condições de gerar e/ou captar recursos
no mercado de modo a implementar os seus planos de negócios e investimentos e cumprir com suas obrigações
financeiras de curto e longo prazo.
No período base de análise, iniciado em 1º de janeiro de 2018 e encerrado em 31 de dezembro de 2020, a
Companhia apresentou uma taxa de crescimento médio composto anual (CAGR) de 7,4% na receita líquida no

período base. No exercício encerrado 31 de dezembro de 2020, a receita líquida da Companhia cresceu 10,4%
quando comparado com exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.
A Diretoria ressalta que esse aumento na receita líquida é decorrente tanto do crescimento nas Unidades de
Atendimento (PSCs), bem como no canal de coleta Lab-to-Lab. Este crescimento em 2020 é fruto,
principalmente, da receita advinda dos exames COVID‐19. Maiores informações sobre o resultado operacional
da Companhia estão apresentadas no item 3.2 do Formulário de Referência da Companhia, que descreve o
cálculo do EBITDA e do ROIC sem ágio da Companhia.
(b)

estrutura de capital

A Diretoria acredita que a estrutura de capital da Companhia é adequada para atender as demandas e
necessidades das operações e continuar executando seu plano de crescimento, seja por meio de expansão
orgânica ou da realização de novas aquisições.
Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido consolidado da Companhia era de R$696,5 milhões,
passando para R$734,4 milhões em 31 de dezembro de 2020. Esta variação positiva de R$38,0 milhões
decorreu principalmente pelo aumento de R$89,4 milhões no Capital Social, conforme deliberado na
Assembleia Geral Ordinária de acionistas realizada a 28 de abril de 2020. Em contrapartida, houve uma maior
redução na rubrica de ações em tesouraria em R$54,6 milhões.
Em 31 de dezembro de 2018, o patrimônio líquido consolidado da Companhia era de R$606,8 milhões,
passando para R$696,5 milhões em 31 de dezembro de 2019. Esta variação positiva de R$89,6 milhões
decorreu principalmente pelo aumento de R$95,4 milhões na reserva de lucros da Companhia. Em
contrapartida, houve redução de R$5,8 milhões em ajustes de avaliação patrimonial.
Segue quadro comparativo demonstrando a variação da proporção do Capital de Terceiros e Capital Próprio em
relação ao Capital Total para os exercícios sociais de 2018, 2019 e 2020:
(Em milhares de reais – R$)

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

Capital de Terceiros

1.234.831

929.337

638.820

734.431

696.454

606.817

Capital Total (Terceiros + Próprio)

1.969.262

1.625.791

1.245.637

Capital de Terceiros/Capital Total

62,71%

57,16%

51,28%

Capital Próprio/Capital Total

37,29%

42,84%

48,72%

Capital Próprio

(c)

capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Tendo em vista o seu nível de geração de caixa operacional e a capacidade da Companhia de acessar no
mercado recursos provenientes de empréstimos e financiamentos, a Diretoria acredita ter plenas condições de
honrar os compromissos financeiros assumidos, sendo possível ainda a captação de recursos adicionais caso
haja necessidade.

O perfil de endividamento bancário da Companhia em 31 de dezembro de 2020, de R$111,0 milhões no passivo
circulante e R$317,8 milhões no passivo não circulante, bem como sua posição de caixa e equivalentes de caixa
somada às aplicações financeiras no valor total de R$277,1 milhões, fez com que a Companhia apresentasse
uma dívida líquida financeira de aproximadamente R$151,6 milhões. Ao avaliarmos a dívida líquida pela nossa
capacidade de gerar caixa operacional, medida através do EBITDA, temos que a Companhia possui um indicador
de 0,5 de alavancagem (Dívida Líquida/EBITDA), o que consideramos ser um patamar perfeitamente saudável
para nossa Companhia e que vem se mantendo estável em relação aos anos anteriores, conforme
discriminados abaixo..
O perfil de endividamento bancário da Companhia em 31 de dezembro de 2019, de R$11,2 milhões no passivo
circulante e R$220,1 milhões no passivo não circulante, bem como sua posição de caixa e equivalentes de caixa
de R$129,5 milhões, fez com que a Companhia apresentasse uma dívida líquida financeira de
aproximadamente R$101,7 milhões. Ao avaliarmos a dívida líquida pela nossa capacidade de gerar caixa
operacional, medida através do EBITDA, temos que a Companhia possui um indicador de 0,3 de alavancagem
(Dívida Líquida/EBITDA).
O perfil de endividamento bancário da Companhia em 31 de dezembro de 2018, de R$10,6 milhões no passivo
circulante e R$228,5 milhões no passivo não circulante, bem como sua posição de caixa e equivalentes de caixa
de R$140,6 milhões em 31 de dezembro de 2018, fez com que a Companhia apresentasse uma dívida líquida
financeira de aproximadamente R$98,5 milhões e um grau de alavancagem (Dívida Líquida/EBITDA) de 0,4.
Pelos fatores acima mencionados, a Companhia acredita apresentar plena capacidade de pagamento de todas
suas obrigações financeiras e continuar operando. Adicionalmente, a Companhia apresenta fluxo de caixa e
recursos de capital suficientes para cobrir os investimentos, despesas e outras dívidas a serem pagos nos
próximos anos.
A Companhia pretende continuar utilizando recursos próprios para cobertura de seus compromissos de curto
prazo e recorrendo ao mercado de dívida somente caso necessário.
(d)

fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulante utilizadas

A Companhia utiliza os recursos oriundos pelas atividades operacionais para gerir as suas operações e para
garantir o seu crescimento. Para complementar sua necessidade de caixa para crescimento, a Companhia emite
títulos de dívida (debêntures) indexados à variação do Certificado de Depósitos Interbancários (“CDI”), assim
como obtém empréstimos e financiamentos junto às principais instituições financeiras do país. Para mais
detalhes sobre essas operações, verificar item (f) abaixo.
(e)
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que
pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
O caixa gerado pelas atividades operacionais da Companhia, adicionado a empréstimos e financiamentos não
circulantes e recursos obtidos por meio de títulos de dívida (debêntures), proporcionará liquidez e recursos de
capital suficientes para satisfazer os compromissos financeiros e arcar com as despesas operacionais de
investimentos.

A Companhia poderá avaliar ainda alternativas complementares de fontes de financiamento por meio da
contratação de empréstimos bancários, financiamentos junto a agências de fomento e do acesso aos mercados
de capital.
(f)

níveis de endividamento e as características de tais dívidas

(i)

contratos de empréstimos e financiamentos relevantes

A Diretoria da Companhia acredita que o nível do endividamento bancário ao longo dos últimos anos refletiu
a sua estratégia de negócios focada no crescimento acelerado através da expansão orgânica e através de fusões
e aquisições.
A tabela abaixo mostra a evolução do endividamento por ano:
(Em milhares de reais – R$)

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

Circulante

110.999

11.157

10.604

Empréstimos e Financiamentos

110.999

11.157

10.604

Não Circulante

317.770

220.057

228.480

Empréstimos e Financiamentos

317.770

220.057

228.480

Total do endividamento

428.769

231.214

239.084

Em dezembro de 2018 a Companhia realizou, em série única, por meio de oferta pública com esforços restritos,
a sua segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária no
montante de R$210,0 milhões. O prazo total da operação é de 5 anos, sendo 3 de carência com amortização
anual a partir de dezembro de 2022 e juros de 107,55% do CDI. O objetivo da 2ª emissão foi reperfilamento da
dívida com o resgate antecipado da totalidade das debentures da 1ª emissão.
Abaixo, seguem as principais características dos empréstimos e financiamentos contraídos pela Companhia,
incluindo de suas empresas controladas:
(i) Contrato de financiamento celebrado com a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) no valor de R$40,3

milhões, datado de 13 de setembro de 2009, com taxa de juros de 5% ao ano e com o objetivo de custear
o projeto de “Soluções Inovadoras para Eficientização da Cadeia Produtiva de Medicina Diagnóstica”.
Houve carência de 24 meses e a amortização iniciou-se em 15 de agosto de 2015. O contrato está sendo
quitado em 73 prestações, com vencimentos iniciados em 15 de agosto de 2015 que se estendem até 15
de agosto de 2021. Este financiamento é garantido por fiança bancária. Em 31 de dezembro de 2020, o
saldo era de R$4,4 milhões.
(ii) Contrato celebrado com a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) no valor total de R$5,6 milhões

liberados de acordo com o cronograma de desembolso e em função das necessidades para a realização do
Plano Estratégico de Inovação, tendo sido liberado em 2018 o valor total de R$0,8 milhão, em 2019 foi
liberado o valor total de R$2,0 milhões e, em 2020, o valor total de R$1,1 milhão. O contrato de
financiamento é datado de 15 de fevereiro de 2018, tem 36 meses de carência, com pagamento de juros
mensais e o principal em 85 parcelas mensais e sobre o saldo de principal devedor incide juros compostos

de TJLP. Como garantia da operação foi contratado carta fiança. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo era
de R$3,9 milhões.
(iii) Financiamento à importação (FINIMP) contratado junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., em 10 de julho

de 2018, no valor total de US$2,5 milhões, com vencimento final em 28 de junho de 2021, com
amortizações trimestrais e juros a taxa de 5,13% ao ano. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo líquido em
aberto do financiamento era de R$2,9 milhões, já deduzindo o saldo em aberto do swap em favor da
Companhia.
(iv) Concomitantemente a essa operação de captação em dólares norte-americanos e com o objetivo de trocar

o risco de moeda e juros norte-americanos para risco em moeda e juros locais, a Companhia celebrou com
o Banco Santander (Brasil) S.A., contrato de operação de swap de fluxo de caixa também no valor de
US$2,5 milhões e com taxa de juros pré-fixada em 0,98% ao ano, acrescidos da variação de 100% do CDI e
imposto de renda sobre os juros remetidos ao exterior de 17,47%. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo
era positivo em favor da Companhia na ordem de R$0,8 milhão.
(v) Em 27 de dezembro de 2018 a empresa realizou, nos termos da Instrução CVM n° 476, sua 2ª emissão de

debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, por meio de
oferta pública com esforços restritos, no valor de R$210,0 milhões e taxa de 107,55% do CDI. O prazo total
da operação é de 5 anos, sendo 3 anos de carência com amortização anual a partir de dezembro de 2022.
As despesas incorridas com a 2ª emissão de debêntures, incluindo taxas, comissões e outros custos,
totalizaram R$1,3 milhão e estão classificadas como custo a amortizar dentro da própria rubrica do
empréstimo, sendo apropriados mensalmente até o prazo final da operação. A 2ª emissão teve como
objetivo o reperfilamento da dívida com o resgate antecipado da totalidade das debêntures da 1º emissão.
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo líquido, deduzindo o custo a amortizar, era de R$209,3 milhões.
A tabela abaixo mostra a posição atual endividamento atual da Companhia, em 31 de dezembro de 2020:
(Em milhares de reais – R$)

31.12.2020

Moeda Nacional
Capital de Giro
Finep

208.232
8.362

Debêntures

209.293

Total endividamento em moeda nacional

425.887

Moeda Estrangeira (USD)
Endividamento atrelado à moeda estrangeira
Instrumentos financeiros derivativos – SWAP (FINIMP)
Total endividamento em moeda estrangeira com SWAP

2.107
775
2.882

Total Dívida

428.769

Circulante

110.999

Não circulante

317.770

Em 31 de dezembro de 2020, o custo médio das dívidas em moeda nacional da Companhia era de 3,8% ao ano,
enquanto o custo médio das dívidas em moeda estrangeira (dólares americanos) era de 5,13% ao ano,

convertidos para uma taxa de 0,98% ao ano acrescidos de 100% da variação do CDI através de contratação de
operação de swap com o Banco Santander (Brasil) S.A.
ii

outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Companhia não possui, em nosso passivo não circulante, outras relações de longo prazo com instituições
financeiras além das operações mencionadas no item anterior.
iii

grau de subordinação

Determinados contratos preveem garantias reais por parte da Companhia. Dentre os contratos que incluem
garantias reais, destaca-se:
Tipo de Operação
Finep

Garantias
Cartas de Fiança Bancária

Saldo em 31/12/2020
(em R$ milhares)
8.362

Além das dívidas com grau de subordinação acima discriminados, a Companhia ressalta que em eventual
concurso universal de credores, as obrigações registradas no passivo de balanços patrimoniais, que integram
as demonstrações financeiras da Companhia, apresentam a ordem de precedência nos termos do artigo 83 da
Lei 11.101/05 (“Lei de Falências”).
iv

Eventuais restrições impostas à Companhia e resumo das principais características

Dentre os contratos de financiamentos firmados com terceiros, a segunda emissão de debêntures simples da
Companhia acima descrita foi elaborada com cláusulas restritivas (covenants), cuja escritura de emissão prevê
a obrigação da Companhia de atendimento aos seguintes covenants financeiros, comumente aplicados à essa
modalidade de financiamento: (i) dívida líquida / EBTIDA com um índice máximo de 2,5 vezes; e (ii) EBITDA /
serviço da dívida com um índice mínimo de 2,0 vezes.
Ressalta-se que ambos os indicadores serão apurados conforme as normas internacionais de contabilidade,
“International Financial Reporting Standards (IFRS)” vigentes na data de assinatura da Escritura de Emissão.
Desse modo os indicadores acordados nas cláusulas restritivas não sofrerão impacto com a entrada em vigor
das alterações trazidas pela norma contábil CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Arrendamentos.
A Companhia acompanha o atendimento das cláusulas estabelecidas e entende que atendeu todas as cláusulas
restritivas e covenants financeiros mencionados acima em 31 de dezembro de 2020. A posição de caixa permite
a Companhia ter uma folga considerável nesses covenants financeiros, visto que, em 31 de dezembro de 2020,
a Companhia contava com os seguintes índices: (i) dívida líquida / EBITDA de 0,9 e (ii) EBITDA / serviço da dívida
de 6,1.
As demais restrições impostas à Companhia em razão de sua segunda emissão de debêntures estão previstas
no item 18.12 deste formulário de referência.
A Companhia não possui outros limites de endividamento e contratação de novas dívidas além destes citados.

(g)

Limites de utilização dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Adicionalmente às informações citadas no item 10.1 (f), a Companhia, em 31 de dezembro de 2020, possuía
um Contrato de financiamento com a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP com saldo ainda a ser
concedido no valor de R$1,7 milhões para custear parcialmente o Plano Estratégico de Inovação, com
cronograma de desembolsos aprovados pela Diretoria da FINEP.

(h)

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

(i)

Comparação entre os saldos das contas de resultado em 31 dezembro de 2020, 2019 e 2018:

Receita Líquida

1.494.012

% da Receita
Líquida
100,00%

Custo dos serviços prestados

-1.088.946

-72,9%

-945.626

-69,9%

15,2%

-862.680

-71,6%

9,6%

Lucro Bruto

405.066

27,11%

408.008

30,14%

-0,7%

342.029

28,39%

19,3%

(Despesas) Receitas Operacionais
Com vendas
Despesas gerais e administrativas
Outras despesas, líquidas

-96.231
-83.715
-24.861

-6,44%
-5,60%
-1,7%

-90.512
-88.729
6.331

-6,69%
-6,55%
0,5%

6,3%
-5,7%
-492,7%

-84.227
-92.536
5.683

-6,99%
-7,68%
0,5%

7,5%
-4,1%
11,4%

Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

200.259

13,40%

235.098

17,37%

-14,8%

170.949

14,19%

37,5%

Resultado Financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial líquida

25.676
-62.759
-318

1,72%
-4,20%
0,0%

19.561
-48.626
-2.927

1,45%
-3,59%
-0,2%

31,3%
29,1%
-89,1%

13.057
-31.264
-1.538

1,08%
-2,60%
-0,1%

49,8%
55,5%
90,3%

Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social

162.858

10,90%

203.106

15,00%

-19,8%

151.204

12,55%

34,3%

Imposto de Renda e Contribuição Social

-36.247

-2,43%

-44.702

-3,30%

-18,9%

-27.851

-2,31%

60,5%

Lucro Líquido do Exercício

126.611

8,47%

158.404

11,70%

-20,1%

123.353

10,24%

28,4%

Demonstrações do Resultado (Em milhares de R$)

2020

1.353.634

% da Receita
Líquida
100,00%

∆%
2020x2019
10,4%

2019

1.204.709

% da Receita
Líquida
100,00%

∆%
2019x2018
12,4%

2018

As análises das principais variações entre 2020 e 2019 e entre 2019 e 2018 são as seguintes:
2020 x 2019:


Receita Líquida

Para análise do crescimento da receita líquida de prestação de serviços da Companhia, a Diretoria acredita ser
útil a segregação entre a receita em Unidades de Atendimento (PSC) e Laboratório de Referência (Lab-to-Lab)
conforme tabela abaixo:
(Em milhares de R$)
Receita Líquida por Canal de Coleta
Unidades de atendimento ("PSC")
Laboratórios de Referência ("Lab-to-Lab")
Eliminações
Receita Líquida Total

Exercício encerrado em
31.12.2020

Exercício encerrado em
31.12.2019

634.495
875.180
-15.663
1.494.012

608.404
763.388
-18.158
1.353.634

¹As eliminações referem-se principalmente a transações intercompany e são excluídos para fins do cálculo da receita bruta contábil

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a receita líquida da Companhia aumentou 10,4%,
passando de R$1.353,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R$1.494,0
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, representando um aumento de R$140,4
milhões.
A receita líquida das Unidades de Atendimento (“PSC”) aumentou em R$26,1 milhões, representando 4,3%,
devido principalmente a receita advinda dos exames COVID-19 em todas as praças de atuação.
A receita líquida do Laboratório de Referência (“Lab-to-Lab”) atingiu R$875,2 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, aumentando 14,6% quando comparado com o mesmo período de
2019. Esse aumento foi devido principalmente a receita advinda dos exames COVID-19.
O volume de exames no exercício social encerrado em 2020 atingiu a marca de 101,9 milhões de exames,
aumento de 2,0% em comparação com o mesmo período de 2019.


Custo dos serviços prestados

O custo dos serviços prestados pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi
de R$1.088,9 milhões, representando um aumento de 15,2% comparado com R$945,6 milhões do mesmo
período de 2019, principalmente como resultado do aumento de 10,4% na receita.


Lucro bruto

O lucro bruto da Companhia reduziu 0,7%, passando de R$408,0 milhões no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019 para R$405,1 milhões no mesmo período de 2020.

A margem bruta também reduziu entre os dois períodos comparativos, representando 30,1% da receita líquida
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 27,1% da receita líquida no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, representando 303 bps de redução.
A queda da margem bruta se deve a desalavancagem operacional sofrida pela Companhia principalmente no
segundo e terceiro trimestre devido à pandemia do COVID-19.


Despesas Gerais e Administrativas

Encerramos o ano de 2020 com as despesas gerais e administrativas em patamar 18,4% superior ao ano de
2019. Em percentual da receita líquida, as despesas gerais e administrativas representaram 12,8% em 2019,
sendo de 13,7% em 2020. Este aumento se deve, principalmente, a rubrica “Outras Receitas e Despesas
Operacionais”, que aumentaram de R$6,3 milhões negativos em 2019 para R$24,9 milhões em 2020.
Desconsiderando esta rubrica, as despesas com vendas, gerais e administrativas representaram 12,0% em
2020, redução de 120 bps em comparação com 2019. Em relação a rubrica “Outras Receitas e Despesas
Operacionais”, em 2019 ocorreu uma reversão de riscos fiscais, trabalhistas e cíveis na ordem de R$9,3
milhões, sendo que, em 2020, ocorreu uma provisão nesta rubrica na ordem de R$1,3 milhão.


Lucro operacional antes do resultado financeiro

Em decorrência dos fatores descritos acima, o lucro operacional antes do resultado financeiro reduziu de
R$235,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R$200,3 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 20120, representando redução de 14,8%.
Como percentual da receita líquida, o lucro operacional antes do resultado financeiro reduziu de 17,4% no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para 13,4% no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020.


Resultado financeiro

O resultado financeiro líquido no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 comparado ao mesmo
período em 2019 teve um aumento de R$5,4 milhões em razão, principalmente, da atualização de dívida por
compra de investimento, referente à atualização do valor da obrigação de compra da Sansão Holding S.A.,
controladora da Toxicologia Pardini Ltda (antiga Psychemedics Brasil) dado a melhor performance econômica
da Toxicologia Pardini após a internalização dos exames.


Lucro operacional antes do imposto de renda e da contribuição social

Em decorrência principalmente da redução no lucro operacional antes do resultado financeiro, o lucro
operacional antes do imposto de renda e contribuição social reduziu 19,8% passando de R$203,1 milhões no
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R$162,9 milhões no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2020.



Imposto de renda e contribuição social

A despesa do imposto de renda e contribuição social teve uma redução de 18,9% no exercício encerrado em
31 de dezembro de 2020 comparado ao mesmo período de 2019. Essa redução se deve principalmente pela
redução do lucro operacional antes do imposto de renda e da contribuição social, conforme explicado acima.
A alíquota efetiva foi de 22,0% no exercício de 2019 e 22,3% no exercício de 2020.


Lucro líquido do exercício

Em decorrência dos fatores descritos acima, o lucro líquido da Companhia apurado no exercício encerrado em
31 de dezembro de 2020 reduziu 20,1%, totalizando R$126,6 milhões, comparado a R$158,4 milhões no
mesmo período findo em 31 de dezembro de 2019.
2019 x 2018:


Receita Líquida

Para análise do crescimento da receita líquida de prestação de serviços da Companhia, a Diretoria acredita ser
útil a segregação entre a receita em Unidades de Atendimento (PSC) e Laboratório de Referência (Lab-to-Lab)
conforme tabela abaixo:
(Em milhares de R$)
Receita Líquida por Canal de Coleta
Unidades de atendimento ("PSC")
Laboratórios de Referência ("Lab-to-Lab")
Eliminações
Receita Líquida Total

Exercício encerrado em
31.12.2019

Exercício encerrado em
31.12.2018

608.404
763.388
-18.158
1.353.634

573.925
642.160
-11.376
1.204.709

¹As eliminações referem-se principalmente a transações intercompany e são excluídos para fins do cálculo da receita bruta contábil

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a receita líquida da Companhia aumentou 12,4%,
passando de R$1.204,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R$1.353,6
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R$148,9
milhões.
A receita líquida das Unidades de Atendimento (“PSC”) aumentou em R$34,5 milhões, representando 6,0%,
devido principalmente pelo crescimento orgânico apresentado pela Companhia nas praças de Minas Gerais,
São Paulo e Goiás.
A receita líquida do Laboratório de Referência (“Lab-to-Lab”) atingiu R$763,4 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, aumentando 18,9% quando comparado com o mesmo período de
2018. Esse aumento foi devido principalmente pelas aquisições das empresas Toxicologia Pardini, adquirida
no 1T19 e Laboratório Solução, adquirido no 4T19.
O volume de exames no exercício social encerrado em 2019 atingiu a marca de 99,9 milhões de exames,
aumento de 7,6% em comparação com o mesmo período de 2018.



Custo dos serviços prestados

O custo dos serviços prestados pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi
de R$945,6 milhões, representando um aumento de 9,6% comparado com R$862,7milhões do mesmo período
de 2018, principalmente como resultado da incorporação dos custos das empresas adquiridas Toxicologia
Pardini (1T19) e Laboratório Solução (4T19). Importante lembrar a linha de custos foi afetada pela norma
contábil CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Arrendamentos, que entrou em vigor em 01 de janeiro de 2019. Para maiores
informações sobre esta norma contábil, ver item 10.4 deste Formulário de Referência.
Desconsiderando os efeitos do IFRS 16, os custos aumentaram em 10,8% quando comparado o exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019 com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.


Lucro bruto

Em decorrência dos fatores descritos acima, o lucro bruto da Companhia aumentou 19,3%, passando de
R$342,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R$408,0 milhões no mesmo
período de 2019. Desconsiderando os efeitos do IFRS 16 (ver item 10.4 deste Formulário de Referência), o
lucro bruto aumentou 16,2% na comparação anual.
A margem bruta aumentou entre os dois períodos comparativos, representando 28,4% da receita líquida no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e 30,1% da receita líquida no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019, representando 175 bps de aumento. Desconsiderando os efeitos do IFRS 16, o
aumento da margem bruta foi de 98 bps.


Despesas Gerais e Administrativas

Encerramos o ano de 2019 com as despesas gerais e administrativas em patamar 4,1% inferior ao ano de 2018,
com contribuição positiva do projeto Eficiência Empresarial que, além de redução de despesas, contribuiu para
maior produtividade das atividades de backoffice. Desconsiderando os efeitos do IFRS 16, a redução nesta
rubrica foi de 3,3%.


Lucro operacional antes do resultado financeiro

Em decorrência dos fatores descritos acima, o lucro operacional antes do resultado financeiro aumentou de
R$170,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R$235,1 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando aumento de 37,5%. Excluindo os efeitos do IFRS
16, o aumento foi de 31,0%.
Como percentual da receita líquida, o lucro operacional antes do resultado financeiro aumentou de 14,2% no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para 17,4% no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, representando um aumento de 318 bps. Excluindo os efeitos do IFRS 16, o aumento foi de
233 bps.



Despesa financeira

A despesa financeira líquida no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 comparado ao mesmo
período em 2018 teve um aumento de R$12,2 milhões em razão, principalmente, da adoção do IFRS 16
Desconsiderando os efeitos do IFRS 16, a despesa financeira líquida reduziu em 32,9%, devido, principalmente,
a (i) atualização de opção de compra de empresa controlada, (ii) reversão de provisões de risco e (iii) menor
saldo devedor de dívida financeira aliada a menor taxa de juros SELIC no período.


Lucro operacional antes do imposto de renda e da contribuição social

Em decorrência principalmente do aumento no lucro operacional antes do resultado financeiro, o lucro
operacional antes do imposto de renda e contribuição social aumentou 34,3% passando de R$151,2 milhões
no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R$203,1 milhões no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2019. Excluindo os efeitos do IFRS 16, o aumento seria de 39,3%.


Imposto de renda e contribuição social

A despesa do imposto de renda e contribuição social teve um aumento de 60,5% no exercício encerrado em
31 de dezembro de 2019 comparado ao mesmo período de 2018. Esse aumento se deve principalmente pelo
aumento do lucro operacional antes do imposto de renda e da contribuição social, conforme explicado acima.
A alíquota efetiva foi de 18% no exercício de 2018 e 22% no exercício de 2019. Excluindo os efeitos do IFRS 16,
o aumento do imposto de renda e contribuição social entre o período analisado foi de 69,3%.


Lucro líquido do exercício

Em decorrência dos fatores descritos acima, o lucro líquido da Companhia apurado no exercício encerrado em
31 de dezembro de 2019 aumentou 28,4%, totalizando R$158,4 milhões, comparado a R$123,4 milhões no
mesmo período findo em 31 de dezembro de 2018. Excluindo os efeitos do IFRS 16, o aumento no lucro líquido
foi de 32,5%.

(ii)

Comparação entre os saldos das contas patrimoniais consolidadas em 31 dezembro de 2020, 2019 e 2018:
Balanço Patrimonial (Em milhares de R$)
Ativos Circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações Financeiras
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Aplicações Financeiras Vinculadas
Outros ativos circulantes
Total dos ativos circulantes
Ativos Não Circulantes
Depósitos judiciais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Aplicações Financeiras Vinculadas
Outros ativos não circulantes
Investimentos
Imobilizados
Intangível
Direito de uso
Total dos ativos não circulantes
Total dos Ativos
Passivos Circulantes
Fornecedores
Salários, obrigações sociais e previdenciárias
Empréstimos e financiamentos
Arrendamentos
Parcelamentos tributários
Dividendos mínimos obrigatórios
Obrigações por Compra de Investimentos
Outros passivos circulantes
Total dos passivos circulantes
Passivos Não Circulantes
Empréstimos e financiamentos
Arrendamentos
Parcelamentos tributários
Provisão para riscos
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Obrigações por compra de investimentos
Outros passivos não circulantes
Total dos passivos não circulantes
Patrimônio Líquido
Total dos passivos e patrimônio líquido

2020

%

2019

%

∆%
2020x2019

2018

%

∆%
2019x2018

132.306
144.835
393.846
68.392
43.620
25.060
23.016
831.075

6,7%
7,4%
20,0%
3,5%
2,2%
1,3%
1,2%
42,2%

129.469
0
282.226
28.147
39.392
15.306
22.213
516.753

8,0%
0,0%
17,4%
1,7%
2,4%
0,9%
1,4%
31,8%

2,2%
n.m
39,5%
143,0%
10,7%
63,7%
3,6%
60,8%

140.586
0
242.971
28.765
37.952
18.524
20.984
489.782

11,3%
0,0%
19,5%
2,3%
3,0%
1,5%
1,7%
39,3%

-7,9%
n.m
16,2%
-2,1%
3,8%
-100,0%
5,9%
5,5%

1.990
23.254
16.481
8.513
0
271.010
556.390
260.549
1.138.187
1.969.262

0,1%
1,2%
0,8%
0,4%
0,0%
13,8%
28,3%
13,2%
57,8%
100,0%

2.041
22.917
34.078
10.521
0
269.466
542.356
227.659
1.109.038
1.625.791

0,1%
1,4%
2,1%
0,6%
0,0%
16,6%
33,4%
14,0%
68,2%
100,0%

-2,5%
1,5%
-51,6%
-19,1%
n.m
0,6%
2,6%
14,4%
2,6%
21,1%

3.712
27.291
32.859
2.773
0
235.921
453.299
0
755.855
1.245.637

0,3%
2,2%
2,6%
0,2%
0,0%
18,9%
36,4%
0,0%
60,7%
100,0%

-45,0%
-16,0%
-100,0%
279,4%
n.m
14,2%
19,6%
n.m
46,7%
30,5%

234.655
76.258
110.999
41.282
8.070
0
43.991
11.657
526.912

11,9%
3,9%
5,6%
0,4%
0,0%
2,2%
0,6%
26,8%

136.674
62.294
11.157
27.755
8.573
2.935
76.346
8.012
333.746

8,4%
3,8%
0,7%
1,7%
0,5%
0,2%
4,7%
0,5%
20,5%

71,7%
22,4%
894,9%
48,7%
-5,9%
-100,0%
-42,4%
45,5%
57,9%

117.985
47.775
10.604
0
7.554
0
45.141
6.384
235.443

9,5%
3,8%
0,9%
0,0%
0,6%
0,0%
3,6%
0,5%
18,9%

15,8%
30,4%
5,2%
n.m
13,5%
n.m
69,1%
25,5%
41,8%

317.770
233.405
23.589
20.734
55.557
55.678
1.186
707.919
734.431
1.969.262

16,1%
11,9%
1,2%
1,1%
2,8%
2,8%
0,1%
35,9%
37,3%
100,0%

220.057
207.426
30.607
20.681
32.882
82.071
1.865
595.589
696.456
1.625.791

13,5%
12,8%
1,9%
1,3%
2,0%
5,0%
0,1%
36,6%
42,8%
100,0%

44,4%
12,5%
-22,9%
0,3%
69,0%
-32,2%
-36,4%
18,9%
5,5%
21,1%

228.480
0
38.052
29.977
25.132
79.047
2.689
403.377
606.817
1.245.637

18,3%
0,0%
3,1%
2,4%
2,0%
6,3%
0,2%
32,4%
48,7%
100,0%

-3,7%
n.m
-19,6%
-31,0%
30,8%
3,8%
-30,6%
47,7%
14,8%
30,5%

As análises das principais variações nas contas de ativos e passivos consolidados estão descritas a seguir:
2020 x 2019:


Caixa e equivalente de caixa + Aplicações Financeiras

O aumento de 114,1% nas rubricas “Caixa e equivalente de caixa + Aplicações Financeiras” se deve,
principalmente, a captação de R$200,0 milhões realizada pela Companhia em abril de 2020 para reforço de
caixa, tendo em vista o início de pandemia do COVID‐19 no país e a consequente queda brusca na receita da
Companhia neste período.


Contas a receber

O saldo do contas a receber da Companhia apresentou, em 31 de dezembro de 2020, um incremento de
R$109,5 milhões, ou 38,8% se comparado a 31 de dezembro de 2019. Este aumento está relacionado com
principalmente com o aumento da receita líquida no período, principalmente no 3T20 e 4T20.


Estoques

A rubrica estoques teve um aumento de R$40,2 milhões quando comparamos o exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020 com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. O aumento nesta
rubrica se deveu principalmente ao aumento do estoque dos insumos relacionados ao COVID‐19.


Direito de Uso

A rubrica Direito de Uso apresentou, em 31 de dezembro de 2020, um incremento de R$32,9 milhões, ou 14,4%
se comparado a 31 de dezembro de 2020. Este aumento está relacionado, principalmente, a instalação dos
equipamentos e respectiva conclusão do Projeto Enterprise.


Fornecedores

A rubrica Fornecedores apresentou aumento de R$98,0 milhões, ou 71,7%, quando comparamos o exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020 com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Este aumento se deve, principalmente, ao aumento da aquisição de insumos voltados para os testes COVID‐
19, além de acordos de prolongamento de prazos realizados com os fornecedores como parte da estratégia da
Companhia de mitigar os riscos inerentes à pandemia.


Empréstimos e Financiamentos

O endividamento bancário, de curto e longo prazo, apresentou um aumento líquido de R$197,6 milhões,
passando de R$231,2 milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$428,8 milhões em 31 de dezembro de 2020.

O aumento na dívida se deve, principalmente, pela captação de R$200,0 milhões feita pela Companhia em abril
de 2020, como parte da estratégia de fortalecimento de caixa para enfrentamento da pandemia do COVID‐19,
que chegou a afetar a operação da companhia no 2T20 e 3T20.


Obrigações por Compra de Investimentos

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia reduziu a rubrica Obrigações por Compra
de Investimentos de curto e longo prazo em cerca de 37,1%, ou R$58,7 milhões. Esta redução se deve,
principalmente, ao menor número de aquisições realizadas no período, quando comparado com o mesmo
período de 2019, e ao aumento na amortização de obrigações de aquisições anteriores em R$31,5 milhões,
relacionados às aquisições Diagnósticos Laboratoriais Especializados Ltda. (DLE), Toxicologia Pardini Ltda.
(antiga Psychemedics) e Solução Laboratório de Análises Clínicas S.A.


Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido apresentou um aumento de R$38,0 milhões em 31 de dezembro de 2020 em relação a
31 de dezembro de 2019. Esta variação positiva decorreu principalmente pelo aumento de R$89,4 milhões no
Capital Social da Companhia, conforme deliberado em Assembleia de Acionistas realizada em 28/04/2020. Em
contrapartida, houve uma redução de R$54,6 milhões na rubrica de ações em tesouraria.
2019 x 2018:


Caixa e equivalente de caixa

A redução de 7,9% no caixa e equivalentes de caixa decorreu, principalmente, (i) pelo maior investimento em
CAPEX em 2019, sendo este valor R$43,0 milhões acima do valor de 2018, e (ii) pagamento de parcelas de
aquisição de participações societárias no montante de R$33,2 milhões a mais que em 2018. Em contrapartida,
em 2018 a Companhia recomprou R$21,6 milhões de ações que não se repetiu em 2019.


Contas a receber

O saldo do contas a receber da Companhia apresentou, em 31 de dezembro de 2019, um incremento de R$39,3
milhões, ou 16,2% se comparado a 31 de dezembro de 2018. Este aumento está relacionado diretamente com
a expansão do PSC e Lab-to-Lab, como demonstrado pelo aumento da receita líquida, e pela incorporação dos
saldos das empresas Toxicologia Pardini e Laboratório Solução.
Considerando que a receita líquida consolidada no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi
de R$1,35 bilhão, nosso contas a receber no montante líquido de R$282,2 milhões está em linha como o nosso
prazo médio de recebimento de 75 dias.


Outros Ativos

A rubrica de outros ativos (circulantes e não‐circulantes) teve um aumento de R$9,0 milhões quando
comparamos o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 com o exercício social encerrado em 31

de dezembro de 2018. O aumento nesta rubrica se deveu principalmente a aumento de valores a receber de
fornecedores na ordem de R$9,5 milhões.


Intangível

O ativo intangível, item de maior representatividade no ativo, aumentou 19,6%, ou R$89,1 milhões, entre 31
de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019. A variação pode ser explicada, em sua maioria, pelo ágio
referente à aquisição de 100% do capital social da Sansão Holding S.A em janeiro de 2019 e da aquisição de
100% do capital social Solução Laboratório de Análises Clínicas S.A., adquirido em outubro de 2019.


Direito de Uso

O CPC 06 (R2)/IFRS 16 foi emitido pelo IASB (International Accounting Standards Board) e entrou em vigor a
partir de 1º de janeiro de 2019. O IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no
balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa
o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de
efetuar o pagamento do arrendamento. A norma contempla isenções para arrendamentos de curto prazo, itens
de baixo valor e contratos com valores mensais variáveis. A contabilidade do arrendador permanece
semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros
ou operacionais.
A Companhia aplicou o expediente prático com relação à definição de contrato de arrendamento na transição.
Isso significa que foi aplicado o CPC 06(R2)/ IFRS 16 a todos os contratos celebrados antes de 1º de janeiro de
2019 que eram identificados como arrendamentos de acordo com o CPC 06(R1)/IAS 17 e a ICPC 03/IFRIC 4.
A Companhia aplicou o CPC 06(R2) / IFRS 16 inicialmente utilizando o levantamento retrospectivo com efeito
cumulativo. Portanto, foi reconhecido o passivo de arrendamento na data de aplicação inicial ao valor presente
e em contrapartida foi reconhecido o ativo de direito de uso. Este critério de adoção foi reconhecido em 1º de
janeiro de 2019, sem atualização das informações comparativas.
Os valores de adoção para o direito de uso para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram
de R$227,7 milhões.


Arrendamentos

Os valores de adoção para arrendamentos de curto e longo prazo, conforme IFRS 16 mencionado no item
anterior, foram de R$235,2 milhões.


Empréstimos e Financiamentos

O endividamento bancário, de curto e longo prazo, apresentou uma redução líquida de R$7,9 milhões,
passando de R$239,1 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$231,2 milhões em 31 de dezembro de 2019.
A redução na dívida se deve, principalmente, pelo menor juros e encargos financeiros no período analisado na
ordem R$5,4 milhões, devido a um menor custo da dívida e menor taxa de juros SELIC entre os exercícios sociais

encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018, já que 94,1% da dívida financeira da companhia no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019 estava atrelada à taxa CDI.


Dividendos mínimos obrigatórios

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia pagou dividendos no valor de R$20,2
milhões relativos aos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Além disso, durante o
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia realizou o pagamento de Juros Sobre Capital Próprio
no montante bruto de R$39,8 milhões.


Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido apresentou um aumento de R$89,6 milhões em 31 de dezembro de 2019 em relação a
31 de dezembro de 2018. Esta variação positiva decorreu principalmente pelo aumento de R$95,4 milhões na
reserva de lucros da Companhia. Em contrapartida, houve redução de R$5,8 milhões em ajustes de avaliação
patrimonial.

(iii)

Comparação entre os valores relativos aos fluxos de caixa em 31 dezembro de 2020, 2019 e 2018:

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em milhares de R$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do período

2020

2019

∆%
2020x2019

2017

∆%
2019x2018

126.611

158.404

-20,1%

123.353

28,4%

36.247
5.598
4.457
1.062
104.487
2.455
38.342
275
3.870
-353
-319
-606
2.835

44.702
5.402
2.115
-7.460
92.635
788
34.587
244
4.426
-1.802
-456
-460
2.621

-18,9%
3,6%
110,7%
-114,2%
12,8%
211,5%
10,9%
12,7%
-12,6%
-80,4%
-30,0%
31,7%
8,2%

27.851
6.356
-583
-1.787
55.195
3.482
21.856
1.901
2.434
0
-76
-1.850
1.202

60,5%
-15,0%
-462,8%
317,5%
67,8%
-77,4%
58,2%
-87,2%
81,8%
n.m
500,0%
-75,1%
118,1%

Ajustes para conciliar o resultado do caixa e equivalente de caixa gerados pelas atividades operacionais:
Despesa de imposto de renda e contribuição social
Perda (reversão) para créditos de liquidação duvidosa
Perda (reversão) estimada para glosa
Provisão (reversão) para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis
Depreciações e amortizações
Valor residual de ativos imobilizado e intangível baixados
Despesas de juros de empréstimos, financiamentos, parcelamentos e mútuos
Prêmio/custo de captação debêntures
Atualização de passivos por compra de investimentos
Dívidas recuperadas na aquisição de investimentos
Resultados com instrumentos financeiros e derivativos
Descontos em refinanciamento de parcelamento e empréstimos
Despesas com plano de incentivo baseado em ações

324.961

335.746

-3,2%

239.334

40,3%

Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos (circulante e não circulante)
Depósitos judiciais
Fornecedores
Obrigações fiscais, sociais, salários e parcelamentos
Outros passivos (circulante e não circulante)

-121.675
-40.245
-4.228
660
51
95.843
324
9.452

-37.621
1.089
12.993
-238
1.671
11.155
-29.058
-5.856

223,4%
-3795,6%
-132,5%
-377,3%
-96,9%
759,2%
-101,1%
-261,4%

-10.651
-36
-15.250
-3.539
1.372
7.387
-12.671
-1.669

253,2%
-3125,0%
-185,2%
-93,3%
21,8%
51,0%
129,3%
250,9%

Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais

265.143

289.881

-8,5%

204.277

41,9%

Outros fluxos de caixa das atividades operacionais:
Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos, parcelamentos e mútuos
Pagamento de riscos fiscais, trabalhistas e cíveis
Pagamento de juros por obrigação por compra de investimento
Imposto de renda e contribuição social pagos durante o período

-16.159
-1.009
-6.905
-3.388

-19.754
-3.151
0
-5.328

-18,2%
-68,0%
n.m
-36,4%

-31.434
-3.686
0
-2.761

-37,2%
-14,5%
n.m
93,0%

Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Liquidação de obrigações por compra de investimentos
Aumento de capital acionistas não controladores
Aquisição de investimento, ágio e mais valia
Aquisição de imobilizado e intangível
Aplicações Financeiras
Transações com não controladores
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Aumento de Capital
Gastos com emissão de ações
Compra/alienação de ações em tesouraria
Empréstimos e financiamentos:
- Captações
- Amortizações
Parcelamentos:
- Captações
- Amortizações
Arrendamentos:
- Amortizações
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos
Transações com não controladores
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa

237.682

261.648

-9,2%

166.396

57,2%

-64.803
10.607
0
-68.914
-144.835
0

-33.317
0
-22.069
-95.183
0
-5.648

94,5%
n.m
-100,0%
-27,6%
n.m
-100,0%

-5.156
0
-22.699
-56.980
0
0

546,2%
n.m
-2,8%
67,0%
n.m
n.m

-267.945

-156.217

71,5%

-84.835

84,1%

0
0
-59.756

0
0
0

n.m
n.m
n.m

0
0
-21.597

n.m
n.m
-100,0%

201.120
-12.154

2.000
-10.494

9956,0%
15,8%

221.136
-250.798

-99,1%
-95,8%

0
-4.272

0
-4.163

n.m
2,6%

0
-6.891

n.m
-39,6%

-53.536
-38.302
0

-43.710
-60.181
0

-36,4%
n.m

-42.682
0

41,0%
n.m

33.100

-116.548

-128,4%

-100.832

15,6%

2.837

-11.117

-125,5%

-19.271

-42,3%

129.469
132.306

140.586
129.469

-7,9%
2,2%

159.857
140.586

-12,1%
-7,9%

2.837

-11.117

-125,5%

-19.271

-42,3%

Variação no caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa

2020 x 2019:
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a adição de caixa total da Companhia, considerando
o EBITDA subtraído da aplicação em capital de giro, CAPEX, aquisição de participações societárias, pagamentos
de juros, impostos e dividendos, foi de R$2,8 milhões no caixa e equivalentes de caixa da Companhia,
comparado a uma redução de caixa e equivalente de caixa de R$11,1 milhões no mesmo período de 2019.


Atividades operacionais

O caixa líquido gerado nas atividades operacionais apresentou uma redução líquida de R$24,0 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 quando comparado ao mesmo período em 2019,
passando de R$261,6 milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$237,7 milhões em 31 de dezembro de 2020.
Essa redução é explicada, principalmente, pela (i) maior variação com Contas a receber de clientes, cujo valor
foi de R$37,6 milhões negativos em 31 de dezembro de 2019 e de R$121,7 milhões negativos em 31 de
dezembro de 2020, (ii) maior variação com Estoques, cujo valor foi de R$1,1 milhão em 31 de dezembro de
2019 e de R$40,2 milhões negativos em 31 de dezembro de 2020. Em contrapartida, houve (i) uma menor
variação com Fornecedores, cujo valor foi de R$11,2 milhões em 31 de dezembro de 2019 e R$95,8 milhões
em 31 de dezembro de 2020 e (ii) uma menor variação com Obrigações fiscais, sociais, salários e
parcelamentos, cujo valor foi de R$29,1 milhões negativos em 31 de dezembro de 2019 e de R$0,3 milhão em
31 de dezembro de 2020.


Atividades de investimentos

O caixa líquido consumido nas atividades de investimentos apresentou um aumento de R$111,7 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, passando de um consumo de caixa de R$156,2 milhões
em 31 de dezembro de 2019 para um consumo de caixa de R$267,9 milhões em 31 de dezembro de 2020.
As principais variações no consumo de caixa no período relacionadas às atividades de investimentos foram (i)
o maior consumo de recursos na liquidação de obrigações por compra de investimentos, cujo valor foi de
R$64,8 milhões em 31 de dezembro de 2020 e de R$33,3 milhões em 31 de dezembro de 2019 e (ii) maior
consumo de recursos com Aplicações Financeiras, no valor de R$144,8 milhões em 31 de dezembro de 2020,
quando este valor foi zero em 31 de dezembro de 2019. Em contrapartida, houve redução no consumo de caixa
relacionada às atividades de investimento devido a (i) redução de aquisição de imobilizado e intangível, cujo
valor foi de R$68,9 milhões em 31 de dezembro de 2020 e de R$95,2 milhões em 31 de dezembro de 2019.


Atividades de financiamento

O caixa líquido relacionado às atividades de financiamento passou de redução de R$116,5 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para aumento de R$33,1 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020.
O aumento de R$149,6 milhões observado no caixa gerado pelas atividades de financiamento foi causado,
principalmente, pela (i) captação de R$201,1 milhões em empréstimos em 31 de dezembro de 2020, quando

este valor foi de R$2,0 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em contrapartida, houve um maior consumo
relacionado a Compra de ações em tesouraria, cujo valor foi de R$59,8 milhões em 31 de dezembro de 2020 e
foi de “zero” em 31 de dezembro de 2019.
2019 x 2018:
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o consumo de caixa total da Companhia,
considerando o EBITDA subtraído da aplicação em capital de giro, CAPEX, aquisição de participações
societárias, pagamentos de juros, impostos e dividendos, foi de R$11,1 milhões no caixa e equivalentes de
caixa da Companhia, comparado a uma redução de caixa e equivalente de caixa de R$19,3 milhões no mesmo
período de 2018.


Atividades operacionais

O caixa líquido gerado nas atividades operacionais apresentou um aumento líquido de R$95,3 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 quando comparado ao mesmo período em 2018,
passando de R$166,4 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$261,6 milhões em 31 de dezembro de 2019.
Esse aumento é explicado, principalmente, pela (i) menor variação com impostos a recuperar, cujo valor foi de
R$15,3 milhões negativos em 31 de dezembro de 2018 e de R$13,0 milhões positivos em 31 de dezembro de
2019, e (ii) aumento de R$37,4 milhões em depreciações e amortizações sendo que, desconsiderando os
efeitos do IFRS 16 (ver item 10.4 deste Formulário de Referência), este aumento seria de R$2,9 milhões. Tais
aumentos foram parcialmente compensados pela maior variação de contas a receber de clientes, cujo valor foi
de R$10,7 milhões negativos em 31 de dezembro de 2018 e de R$37,6 milhões negativos em 31 de dezembro
de 2019.


Atividades de investimentos

O caixa líquido consumido nas atividades de investimentos apresentou um aumento de R$71,4 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, passando de um consumo de caixa de R$84,8 milhões
em 31 de dezembro de 2018 para um consumo de caixa de R$156,2 milhões em 31 de dezembro de 2019.
As principais variações no consumo de caixa no período relacionadas às atividades de investimentos foram (i)
o maior consumo de recursos na liquidação de obrigações por compra de investimentos, cujo valor foi de
R$33,3 milhões em 31 de dezembro de 2019 e de R$5,2 milhões em 31 de dezembro de 2018 e (ii) aumento
de aquisição de imobilizado e intangível, cujo valor foi de R$95,2 milhões em 31 de dezembro de 2019 e de
R$57,0 milhões em 31 de dezembro de 2018.


Atividades de financiamento

O caixa líquido consumido nas atividades de financiamento passou de R$100,8 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R$116,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019.

O aumento de R$15,7 milhões observado no caixa aplicado nas atividades de financiamento foi causado,
principalmente, pela (i) maior distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio entre os períodos, sendo
o valor de R$42,7 milhões em 31 de dezembro de 2018 e R$60,2 milhões em 31 de dezembro de 2019 e (ii)
R$43,7 milhões de arrendamentos relacionados à nova adoção da norma CPC 06(R2)/IFRS 16 conforme melhor
explicado no item 10.4 deste Formulário de Referência. Tais aumentos foram parcialmente compensados (i)
pela redução na captação líquida de empréstimos e financiamentos, cujo valor foi de R$29,7 milhões negativos
em 31 de dezembro de 2018 e R$8,5 milhões negativos em 31 de dezembro de 2019 e (ii) R$21,6 milhões
gastos com o 1º programa de recompra de ações da Companhia cujos valores não se repetiram no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

10.2 - Os diretores devem comentar sobre:
(a)

resultados das operações do emissor

(i)

descrição dos componentes importantes da receita

No ano de 2020, a Companhia realizou 101,9 milhões de exames, um aumento de 2,0% em relação a 2019, ano
no qual a Companhia realizou 99,9 milhões de exames que, por sua vez, foi um volume 7,6% maior do que em
2019, quando a Companhia realizou 92,8 milhões de exames.
Nossa receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer
estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações concedidos ao comprador e outras
deduções similares.
As receitas de prestação de serviços médicos, laboratoriais, de análises clínicas e serviços auxiliares de
complementação diagnóstica e terapêutica são reconhecidas mensalmente mediante a efetividade da
prestação dos serviços e quando benefícios econômicos decorrentes dessas prestações de serviços são
transferidos aos beneficiários - clientes das Unidades de Atendimento (PSC) e clientes do Laboratório de
Referência (Lab-to-Lab), independentemente da emissão do documento fiscal de faturamento (nota fiscal de
serviços).
(Em milhares de R$, exceto %)

31.12.2020

%

31.12.2019

%

31.12.2018

%

Unidades de atendimento ("PSC")

634.495

42,0%

608.404

44,4%

573.925

47,2%

Laboratórios de Referência ("Lab-to-Lab")

875.180

58,0%

763.388

55,6%

642.160

52,8%

1.509.675

100,0%

1.371.792

100,0%

1.216.085

100,0%

-15.663

-1,0%

-18.158

-1,3%

-11.376

-0,9%

1.494.012

99,0%

1.353.634

98,7%

1.204.709

99,1%

Receita Líquida por Canal de Coleta

Receita Líquida antes das Eliminações
Eliminações¹
Receita Líquida Total

¹As eliminações referem-se principalmente a transações intercompany e são excluídas para fins do cálculo da receita bruta contábil

Adicionalmente, os serviços prestados e valorizados pela Companhia, mas ainda não faturados (nota fiscal
ainda não emitida ao final do período contábil mensal) são registrados na rubrica “Receita líquida de prestação
de serviços”.
(ii)

fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Vide item 10.1, letra h.

(b)
variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de
volumes e introdução de novos produtos e serviços
A Diretoria da Companhia entende que a situação patrimonial e financeira da Companhia está sujeita a
incertezas relacionadas às condições macroeconômicas e políticas brasileiras, e também às condições adversas
de mercado, como por exemplo:


Instabilidade social e política;



Aumento ou diminuição do PIB (Produto Interno Bruto) nacional;



Apreciação ou depreciação do Real frente a outras moedas como Dólar ou Euro;



Alterações nas políticas fiscais, repercutindo numa maior ou menor carga tributária sobre nossas
operações;



Excesso ou falta de ofertas no mercado de dívida nacional;



Taxas de juros e inflação;



Racionamento de energia;



Outros acontecimentos políticos sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil; e



Desdobramentos relacionados à pandemia da COVID-19 no Brasil e globalmente (consulte “item 10.9
– Outros fatores com influência relevante”).

As alterações nestas variáveis podem afetar os resultados da Companhia positiva ou negativamente. O preço
dos materiais e serviços da Companhia é negociado periodicamente com as diversas fontes pagadoras,
utilizando como base os índices de inflação oficiais do país, dentre outras premissas. Eventos de enfermidade
epidêmica amplamente disseminada, como é o caso da pandemia do COVID-19, também podem ter efeitos
positivos ou negativos no desempenho da Companhia.
(c)
impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa
de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor
Nos últimos 12 meses findos em 31 de dezembro de 2020, o IPCA apurado foi de 4,52%, conforme divulgado
pelo IBGE, acima da meta de inflação estabelecida para o ano de 2020, qual seja 4,00%. Nos últimos 12 meses
findos em 31 de dezembro de 2019, o IPCA apurado foi de 4,31%, conforme divulgado pelo IBGE, acima da
meta de inflação estabelecida para o ano de 2019, qual seja 4,25%. Nos últimos 12 meses findos em 31 de
dezembro de 2018, o IPCA apurado foi de 3,75%, conforme divulgado pelo IBGE, abaixo da meta de inflação
estabelecida para o ano de 2018, qual seja 4,5%.

Os custos e despesas da Companhia são impactados principalmente pelos reajustes solicitados pelos
fornecedores de materiais e serviços. Em um cenário de aumento de inflação no Brasil, é possível que a
Companhia não consiga repassar os reajustes de preços dos serviços de forma a compensar completamente a
majoração sobre os custos e despesas.
A taxa de câmbio não afeta diretamente a receita da companhia, mas afeta uma parcela do endividamento
líquido indexadas ao dólar, o preço de alguns insumos para realização de exames também atrelados ao dólar
e a capacidade de investimento em novas máquinas, peças e equipamentos, uma vez que partes desses
equipamentos e peças são importados ou possuem preços atrelados ao dólar.
As desvalorizações do Real com relação ao Dólar podem criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil e
acarretar aumentos das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia brasileira como um todo,
bem como afetar adversamente as operações da companhia.

10.3 - Eventos com efeitos relevantes comparados com os ocorridos e esperados, nas
demonstrações financeiras
(a)

introdução ou alienação de segmento operacional

Em 2020, 2019 e 2018 não ocorreram alienações ou introdução de novos segmentos operacionais na
Companhia.

(b)

constituição, aquisição ou alienação de participação societária

(i)

Aquisições Recentes

Visando suportar o crescimento de suas operações e dar capilaridade aos negócios da Companhia, nos
exercícios de 2020, 2019 e 2018 celebramos contratos de compra e venda de ações / cotas, tendo por objeto
a aquisição do capital social de empresas de nosso ramo de atuação, conforme percentuais descritos no quadro
abaixo:
Local de Constituição e
Operação

% de
Participação

Data do
Investimento

Serviços de Análises Clínicas de Exames
Toxicológicos

Brasil

9,08%

29/12/2020

Solução Laboratório de Análises Clínicas S.A.

Serviços de Análises Clínicas

Brasil

100,00%

15/10/2019

Labfar Pesquisa e Serviços S.A.

Serviços de Análises Clínicas

Brasil

49,00%

01/10/2019

Sansão Holding S.A.

Serviços de Análises Clínicas de Exames
Toxicológicos

Brasil

55,00%

27/02/2019

Diagnósticos Laboratoriais Especializados Ltda.

Serviços de Análises Clínicas

Brasil

100,00%

30/05/2018

Labfar Pesquisa e Serviços S.A.

Serviços de Análises Clínicas

Brasil

51,00%

02/04/2018

Nome da controlada

Principal atividade

2020
Sansão Holding S.A.
2019

2018

(ii)

Investimentos em Controladas

Durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, a Companhia possuía as
seguintes participações societárias em controladas:
Controlada
Sansão Holding S.A.
Laboratório Padrão S.A.
Toxicologia Pardini Laboratórios S.A.
Solução Laboratório de Análises Clínicas S.A.
Diagnóstico por Imagem Sete Lagoas Ltda.
Diagnósticos Laboratoriais Especializados Ltda.
Laboratório de Análises Clínicas Humberto Abrão Ltda.
Ecoar – Medicina Diagnóstica Ltda.
Total

31/12/2020
115.415
96.450
11.220
2.453
192
225.730

31/12/2019
86.027
79.817
20.248
10.924
2.869
3
199.888

31/12/2018
68.813
21.613
2.793
83.606
39.538
25.584
241.947

(iii)

Descrição das operações societárias ocorridas durante o exercício social de 2020

Em 27 de fevereiro de 2019, data em que a Companhia adquiriu 55% da Sansão Holding S.A., a companhia
outorgou aos proprietários da participação não controladores uma opção para que estes, a seus exclusivos
critérios, vendessem à Companhia a totalidade das ações detidas por eles na Sansão. Na mesma data, os
proprietários das participações não controladores outorgaram à Companhia opção para que esta, a seu
exclusivo critério, compre a totalidade das ações detidas por ele na mesma. Em 29 de dezembro 2020, em
negociação com parte dos acionistas minoritários, a Companhia obteve a aquisição antecipada da opção de
compra de 453.969 mil ações, que equivale a 9,08% do total das ações no valor de R$8,3 milhões, tendo ainda
35,20% da participação registrado na opção de compra.
(c)

eventos ou operações não usuais

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não realizou operações não usuais nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.

10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do auditor
(a)

mudanças significativas nas práticas contábeis

Não houve alterações significativas nas práticas contábeis da Companhia durante os exercícios sociais de 2020
e 2018.
Durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, ocorreu a seguinte alteração significativa
nas práticas contábeis da Companhia:
Nova política de arrendamentos
CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Arrendamentos, foi emitido pelo IASB, e entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de
2019. A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para
arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar
o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar o pagamento do
arrendamento. A norma contempla isenções para arrendamentos de curto prazo, itens de baixo valor e
contratos com valores mensais variáveis. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma
atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais.
Adoção inicial
A Companhia aplicou o expediente prático com relação à definição de contrato de arrendamento na transição.
Isso significa que foi aplicado o CPC 06(R2)/ IFRS 16 a todos os contratos celebrados antes de 1º de janeiro de
2019 que eram identificados como arrendamentos de acordo com o CPC 06(R1)/IAS 17 e a ICPC 03/IFRIC 4.
A Companhia aplicou o CPC 06(R2) / IFRS 16 inicialmente, utilizando o levantamento retrospectivo com efeito
cumulativo. Portanto, foi reconhecido o passivo de arrendamento na data de aplicação inicial ao valor presente
e em contrapartida foi reconhecido o ativo de direito de uso. Este critério de adoção foi reconhecido em 1º de
janeiro de 2019, sem atualização das informações comparativas.
Como resultado da aplicação do CPC 06(R2)/IFRS 16, em relação aos arrendamentos que anteriormente eram
classificados como operacionais, a Companhia reconheceu R$227,7 milhões de ativos de direito de uso e
R$235,2 milhões de passivos de arrendamento nas demonstrações consolidadas de 31 de dezembro de 2019.
Política
A Companhia reconhece novos ativos e passivos para seus arrendamentos operacionais de alugueis das
unidades de atendimentos, locações de equipamentos operacionais e locações de veículos. A natureza das
despesas relacionadas aos arrendamentos é reconhecida como custo/despesa (dependendo na natureza da
operação) de amortização de ativos de direito de uso e despesa de juros sobre obrigações de arrendamento.
Com relação ao tempo de direito de uso para os contratos de curto prazo, a Companhia estima os tempos dos
arrendamentos utilizando o critério de expectativa de permanência nas unidades de atendimento, baseadas

na experiência histórica, a rentabilidade futura das unidades e política de renovação dos contratos. Para os
contratos de longo prazo a Companhia utilizou como premissa a vigência dos contratos de arrendamentos.
A Companhia mensura os passivos de arrendamentos ao valor presente dos pagamentos de arrendamentos,
descontado pela taxa incremental nominal sobre empréstimos do arrendatário, na data de aplicação inicial.
A Companhia revisa anualmente as estimativas aplicadas na adoção deste pronunciamento, tais como, os
períodos estimados dos contratos de direito de uso de curto prazo e a taxa de desconto para os novos
contratos de direito de uso.
As cláusulas financeiras restritivas (“covenants”) descritas na Nota Explicativa n° 17 das demonstrações
financeiras de 31 de dezembro de 2020, serão apuradas conforme normas internacionais de contabilidade,
“International Financial Reporting Standards (IFRS)” vigentes na data de assinatura da Escritura de Emissão.
Dessa forma, os indicadores acordados nas cláusulas restritivas não sofrerão impacto com a adoção da nova
norma contábil CPC 06(R2)/IFRS 16 - Arrendamentos.
(b)

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não houve alterações significativas nas práticas contábeis da Companhia durante os exercícios sociais de 2020
e 2018.
Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, apesar de não previsto na norma, a Companhia
optou por divulgar os impactos do CPC 06 (R2)/IFRS 16 para o exercício de reporte relacionado aos
arrendamentos anteriormente classificados como arrendamentos operacionais, por considerar relevante para
o entendimento das demonstrações financeiras do exercício corrente.
Como resultado da aplicação do CPC 06(R2)/IFRS 16, em relação aos arrendamentos que anteriormente eram
classificados como operacionais, a Companhia reconheceu R$227,7 milhões de ativos de direito de uso e
R$235,2 milhões de passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2019, nas demonstrações consolidadas.
Conforme o CPC 06(R2)/IFRS 16, a Companhia reconheceu gastos com amortização e juros, em substituição
aos gastos com arrendamento operacional. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foram
refletidos R$31,8 milhões de custo com amortização em substituição a R$42,3 milhões de custo com aluguel,
gerando redução de R$10,5 milhões. Foram reconhecidos R$2,8 milhões de despesa com amortização em
substituição a R$3,5 milhões de despesa com aluguel, gerando uma redução de R$0,8 milhão. Houveram juros
sobre passivos de arrendamento no total de R$18,7 milhões e imposto diferido ativo no valor de R$2,5 milhões,
o efeito da adoção do CPC 06(R2)/IFRS 16 sobre o lucro líquido do Grupo totalizou R$5,1 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
(c)

ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o relatório da KPMG Auditores Independentes
foi emitido sem qualquer ênfase ou ressalta em 19 de março de 2021. Para os exercícios sociais encerrados

em 2019 e 2018, os relatórios da PricewaterhouseCoopers Auditores foram emitidos sem quaisquer ênfases
e/ou ressalvas em 20 de março de 2020 e 15 de março de 2019, respectivamente.
A Diretoria da Companhia concorda com a opinião expressa nos relatórios dos auditores independentes
relativas às demonstrações financeiras referentes aos últimos três exercícios sociais.

10.5 - Políticas contábeis críticas
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas e apresentadas de acordo com os
Padrões Internacionais do Relatório Financeiro (International Financial Reporting Standards – IFRS), emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil (“BRGAAP”), considerando pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (“CPCs”), aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e pelas
disposições contidas na Lei de Sociedades por Ações.
Nas demonstrações financeiras consolidadas, as aquisições de negócios são contabilizadas pelo método de
aquisição. A contrapartida transferida em uma combinação de negócios é mensurada pelo valor justo, que é
calculado pela soma dos valores justos dos ativos transferidos pela Companhia, dos passivos incorridos na data
de aquisição e devidos aos então acionistas controladores da adquirida e das participações emitidas em troca
do controle da adquirida.
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia e suas
controladas. O controle é obtido quando a Companhia tem o poder de controlar as políticas financeiras e
operacionais de uma investida para auferir benefícios de suas atividades e está exposta ou tem direitos a
retornos variáveis decorrentes de seus investimentos com as investidas.
Na aplicação das políticas contábeis da Companhia, a Administração deve fazer julgamentos e elaborar
estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos para os quais não são facilmente obtidos de
outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros
fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas.
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica
e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.
A seguir são apresentados os principais julgamentos e estimativas efetuadas pela Administração durante o
processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia e que mais afetam os valores reconhecidos nas
demonstrações financeiras:
(i)
Redução ao valor recuperável dos ativos: a Companhia julgou não haver evidências, internas e
externas, que justificassem o registro de provisão para redução ao valor recuperável sobre o ativo imobilizado,
ativo intangível, ágio gerado na combinação de negócios e imposto de renda e contribuição social diferidos
ativos.
(ii)
Vida útil e valor residual dos bens do imobilizado: a Companhia revisa anualmente a vida útil e o valor
residual estimado dos bens do ativo imobilizado e intangível com vida útil definida, sendo que as taxas de
depreciação e amortização atualmente utilizadas são julgadas representativas das vidas úteis dos mesmos.
(iii)
Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa e provisão para perda estimada em serviços a
faturar: referidas provisões são constituídas com base no julgamento da Administração e em valores
suficientes para cobrir perdas futuras estimadas no recebimento de clientes.

(iv)
Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis: a avaliação da probabilidade de perda inclui a
avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados
externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como
prazo de prescrição, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos
assuntos ou decisões de tribunais.
(v)
Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos: são reconhecidos até o limite dos lucros
tributáveis futuros, cuja estimativa realizada pela Administração leva em consideração o histórico de lucros
tributáveis, aumento no volume de análise de exames, premissas de mercado tais como taxa de juros, câmbio,
crescimento econômico, entre outras.
(vi)
Avaliação dos instrumentos financeiros: as demonstrações financeiras da Companhia oferecem
informações detalhadas sobre as principais premissas utilizadas na determinação do valor justo dos
instrumentos financeiros, bem como a análise de sensibilidade dessas premissas. A Administração acredita
que as técnicas de avaliação selecionadas e as premissas utilizadas são adequadas para a determinação do
valor justo dos instrumentos financeiros.
(vii)
Aquisição de controladas: valor justo da consideração transferida e a transferir (incluindo
contraprestação contingente) e o valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos, são mensurados
conforme abaixo:
a) Contratos: O valor justo do intangível proveniente de relacionamento com clientes foi apurado
considerando o método do “MPEEM (Multi Period Earning Excess Method)”, que utiliza como
abordagem a taxa de mortalidade (churn rate). Esta metodologia consiste em calcular a perda histórica
de clientes, levando-se em consideração a aplicação sobre a receita da carteira de cliente na data-base
da avaliação e sua evolução foi projetada de acordo com a premissa de inflação. Assim sendo, para
isolarmos os fluxos de caixa atribuíveis unicamente à carteira de cliente deduzimos os encargos de
ativos contributórios;
b) Marcas: o valor justo relacionado a marketing considerou a abordagem de Renda, mais
especificamente o “Relief from Royalties”, para derivar o valor justo da Marca; e
c) Imobilizados: Os critérios de avaliação adotados para determinar o valor de mercado desses bens
consistiram em:
i.
Método da quantificação do custo: esse método consiste na obtenção do valor de uma
máquina e/ou equipamento novos, iguais ou similares, por meio de pesquisa de mercado com
os fabricantes, fornecedores e/ou representantes, acrescido, quando for o caso, das despesas
de montagem e transporte;
ii.
Método do custo histórico: quando o valor do bem é determinado a partir da
atualização monetária do custo de aquisição, adota-se o método de custo histórico, que

contempla a apuração de registros contábeis e a aplicação de índices específicos, geralmente
usados por órgãos competentes oficiais;
iii.
Depreciação pelo método Caires: identificação da depreciação, além das
características observadas na vistoria, são considerados também a vida útil, a vida transcorrida,
os valores residuais, o estado de conservação e a obsolescência do bem. A depreciação é
calculada sobre a variação da provável curva de vida útil.
(viii)

Arrendamentos: Ver item 10.4, (a), acima.

10.6 - Itens relevantes comparados com os não evidenciados nas demonstrações financeiras
A Companhia entende que não existem itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
apresentadas.
(a)
ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço
patrimonial (off-balance sheet items)
(i)

Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Não há ativos e passivos detidos pela Companhia não evidenciados nas demonstrações financeiras.
(ii)
carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades,
indicando respectivos passivos
Não existem carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades.
(iii)

contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não existem contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços.
(iv)

contratos de construção não terminada

Não existem contratos de construção não terminada.
(v)

contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não existem contratos de recebimentos futuros de financiamentos.
(b)

outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não aplicável, tendo em vista que não há itens que não tenham sido evidenciados nas demonstrações
financeiras da Companhia.

10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
(a)
como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as
despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor
Não aplicável.
(b)

natureza e o propósito da operação

Não aplicável, tendo em vista que não há itens que alteram ou poderão alterar as receitas, despesas, o
resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da Companhia
que não tenham sido evidenciados nas demonstrações financeiras.
(c)
natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em
decorrência da operação
Não aplicável, tendo em vista que não há itens que alteram ou poderão alterar as receitas, despesas, o
resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da Companhia
que não tenham sido evidenciados nas demonstrações financeiras.

10.8 - Plano de negócios
(a)

investimentos

(i)
descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos
previstos
A Companhia, desde sua fundação em 1977, vem investindo significativamente em crescimento orgânico e
mais recentemente (a partir de 2012) por meio de aquisições. Os principais investimentos são direcionados ao
ativo imobilizado para consecução dos nossos objetivos sociais de prestação de serviços de análises clinicas e
diagnósticos por imagens e também para dar suporte ao nosso crescimento orgânico e por aquisições.
Para 2021, a Companhia estima investir em CAPEX os montantes abaixo:
Investimentos por Natureza (R$ Mil)

CAPEX:
Projetos de Manutenção

60.900

Projetos de TI

47.471

Projetos de Expansão

28.553

Total CAPEX

136.923

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.
(ii)

fontes de financiamento dos investimentos

Os investimentos da companhia serão financiados por meio da geração de caixa da própria Companhia. A
Companhia ainda poderá avaliar alternativas complementares de fontes de financiamento por meio da
contratação de empréstimos bancários, financiamentos e do acesso aos mercados de capitais.
(iii)

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

A Companhia não está realizando nenhum desinvestimento e não planeja que sejam realizados qualquer tipo
de desinvestimentos.

(b)
aquisições já divulgadas de ativos que podem influenciar materialmente a capacidade produtiva da
Companhia
Não aplicável, uma vez que não há aquisições realizadas que não tenham sido divulgadas pela Companhia.
(c)

novos produtos e serviços

(i)

descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Não aplicável, uma vez que atualmente não há pesquisas em andamento realizadas pela Companhia que já
tenham sido divulgadas.
(ii)
montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou
serviços
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, foi gasto R$1,7 milhão na pesquisa e no
desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
(iii)

projetos em desenvolvimento já divulgados

Não aplicável, uma vez que atualmente não há projetos realizados pela Companhia que já tenham sido
divulgadas.
(iv)

montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, foi gasto R$1,7 milhão na pesquisa e no
desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

10.9 - Outros fatores com influência relevante
Impactos da COVID-19 para as atividades da Companhia
Em 31 de dezembro de 2020, passados mais de 270 dias desde o início da pandemia no Brasil e considerando
o estágio atual da disseminação do surto de COVID-19, é possível identificar os impactos da pandemia de forma
mais assertiva. O desempenho da Companhia, principalmente no terceiro e quarto trimestres, demonstra
impactos minimizados sofridos frente ao COVID-19, apresentados nas seguintes rubricas:
Receita: Em abril/2020, houve uma queda acentuada da receita, devido aos efeitos das políticas de isolamento
social adotadas pelos governos municipais, que ocasionou, inclusive, o fechamento temporário de algumas
unidades de atendimento do grupo.
Em maio/2020, iniciou-se a retomada gradual das atividades econômicas com flexibilização do isolamento
social em várias regiões, e houve a reabertura de todas as unidades de atendimento do grupo. Nesse mês, as
vendas expressaram o início da retomada, com crescimento importante na comparação com o mês anterior.
No período de junho/2020 a dezembro/2020, as receitas auferidas retornaram aos níveis normais da
companhia (pré-pandemia), com destaque para o aumento de vendas relativas aos testes para detecção do
COVID-19, que contribuíram com uma geração de receita significativa.
Reforço do fluxo de caixa: Várias medidas foram tomadas visando garantir o fluxo de caixa da companhia, tais
como:
• Postergação da data do pagamento de PIS/COFINS, INSS e FGTS conforme Portaria nº 139 de 3 de abril
de 2020 e MP 927/2020;
• Contratação de 2 empréstimos no total de R$ 200 milhões, conforme descrito na Nota Explicativa nº
16;
• Renegociação do prazo de pagamento de contratos de aluguel de imóveis e manutenção de
equipamentos;
• Postergação do pagamento dos Juros sobre Capital Próprio deliberado no 1º Trimestre de 2020;
Redução de custos e despesas: Diversas ações foram implementadas pela companhia, visando reduzir seus
gastos aos níveis adequados no período, conforme abaixo:
• Concessão de férias coletivas;
• Antecipação de feriados;
• Adesão à medida Provisória 936/20, com a redução da jornada de trabalho e suspensão de contrato
de trabalho;
• Renegociação de contratos de fornecimento de insumos, alugueis de imóveis, manutenção de
equipamentos, e serviços necessários ao atendimento de pacientes nas lojas.
A Administração avaliou o impacto do surto COVID-19, o que incluiu a avaliação de premissas de continuidade
operacional e gestão de liquidez, exposição da Companhia ao risco de crédito de clientes, sensibilizou
premissas do teste do valor recuperável do goodwill e outros indicadores de impairment, dentre outras. A

administração concluiu não existirem outros impactos a serem reconhecidos nestas demonstrações
financeiras em decorrência deste assunto, além daqueles destacados acima.
Os diretores acreditam que as demais informações relevantes que possam influenciar de maneira relevante
no desempenho operacional da Companhia já foram descritos nos itens 10.1 a 10.8 acima.

Anexo II - Destinação do Lucro Líquido
PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - ANEXO 9-1-II À INSTRUÇÃO 481
1. Lucro líquido do exercício
O lucro líquido da Companhia no exercício social de 2020, excluindo a participação de não controladores,
totalizou 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), uma redução de 20,0% comparado com o lucro líquido apurado no exercício
social de 2019, excluindo participação de não controladores, que totalizou R$158.141.338,82 (cento e
cinquenta e oito milhões, cento e quarenta e um mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos).
A redução do lucro líquido, quando comparamos o exercício social de 2020 com o exercício social de 2019, se
deve, principalmente, aos efeitos da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e também devido à variação
que ocorreu na rubrica Atualização da dívida por compra de investimento, referente à atualização do valor da
obrigação de compra da Sansão Holding S.A., controladora da Toxicologia Pardini Ltda. (antiga Psychemedics
Brasil). Maiores detalhes sobre o desempenho da Companhia podem ser encontrados no Anexo I à presente
Proposta da Administração.
2. Montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos antecipados e juros sobre
capital próprio já declarados
O Conselho de Administração da Companhia declarou, em reuniões realizadas em 20 de março de 2020, 08 de
setembro de 2020 e 05 de novembro de 2020, juros sobre capital próprio à conta do lucro acumulado do
exercício de 2020, conforme descrito no quadro abaixo:
R$
Juros sobre capital próprio (“JCP”)

35.104.875,60

(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre o JCP

4.408.385,17

(=) JCP líquido de IRRF

30.696.490,43

JCP líquido de IRRF, por ação.

0,23760796

A proposta da Administração é que o valor líquido do JCP seja imputado aos dividendos mínimos obrigatórios.
Desse modo, o valor total distribuído aos acionistas, considerando o valor líquido do JCP é de R$30.696.490,43
(trinta milhões, seiscentos e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e três centavos), ou
R$0,23760796 por ação.
3. Percentual do lucro líquido do exercício distribuído
Considerando a distribuição descrita acima, conforme proposta pela Administração, o montante total pago a
título de JCP relativo ao resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 corresponde a
25,54% do lucro líquido da Companhia no referido exercício.

4. Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro de
exercícios anteriores
O Conselho de Administração da Companhia aprovou, em reunião realizada no dia 20 de março de 2020, a
distribuição de dividendos no valor de R$2.934.326,42 (dois milhões, novecentos e trinta e quatro mil,
trezentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos), equivalentes a R$0,02250512 por ação ordinária de
emissão da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Esta distribuição
foi ratificada em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 28 de abril de 2020.
5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados
a.

O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada, por ação de cada espécie
e classe.

Tendo em vista que o montante distribuído através de juros sobre o capital próprio ao longo do ano de 2020
supera o dividendo mínimo obrigatório de 25% sobre o lucro, a Administração não propôs para deliberação da
Assembleia Geral Ordinária o pagamento de dividendos complementares aos acionistas.
b.

A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio

Os juros sobre o capital próprio, declarados ao longo de 2020, foram integralmente pagos nas datas previstas
no item 6(b) abaixo.
c.

Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital próprio

Não aplicável, tendo em vista que não houve e não haverá incidência de atualização e juros sobre os dividendos
e juros sobre o capital próprio.
d.

Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio considerada para
identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento

Tendo em vista que o montante distribuído através de juros sobre o capital próprio ao longo do ano de 2020
supera o dividendo mínimo obrigatório de 25% sobre o lucro, a Administração não propôs para deliberação da
Assembleia Geral Ordinária o pagamento de dividendos complementares aos acionistas.
6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros apurados
em balanços semestrais ou em períodos menores
a.

Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já declarados

Não houve declaração de dividendos com base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos
menores.
Conforme disposto no item 2 supra, foram declarados juros sobre capital próprio à conta do lucro acumulado
do exercício de 2020, conforme deliberados nas reuniões do Conselho de Administração da Companhia

respectivamente realizadas em 20 de março de 2020, 08 de setembro de 2020 e 05 de novembro de 2020, no
valor total bruto de R$35.104.875,60 (trinta e cinco milhões, cento e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco
reais e sessenta centavos), observado que o referido valor acima, líquido de imposto de renda retido na fonte,
correspondente a R$30.696.490,43 (trinta milhões, seiscentos e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa
reais e quarenta e três centavos), representando 25,54% do lucro líquido do exercício.
b.

Informar a data dos respectivos pagamentos

Os juros sobre capital próprio mencionados no item “a” acima declarados (i) pelo Conselho de Administração
em 20 de março de 2020 foram pagos aos acionistas da Companhia em 30 de setembro de 2020, (ii) pelo
Conselho de Administração em 08 de setembro de 2020 foram pagos aos acionistas da Companhia em 30 de
setembro de 2020; e (iii) pelo Conselho de Administração em 05 de novembro de 2020 foram pagos aos
acionistas da Companhia em 30 de dezembro de 2020.
7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada espécie e classe
a.

Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores:

Lucro Líquido (R$) /ação ordinária *

2020
R$ 0,97890237

2019
R$ 1,21489609

2018
R$ 0,94507020

2017
R$ 0,99705498

*A Companhia efetua o cálculo do lucro por ação utilizando o número médio ponderado de ações ordinárias totais em circulação durante
o período correspondente ao resultado, conforme pronunciamento técnico CPC 41 (IAS 33). O cálculo do lucro por ação não considera
as ações mantidas em tesouraria pela Companhia.

b.

Dividendo e juros sobre capital próprio distribuídos nos 3 (três) exercícios anteriores
2020

2019

2018

2017

Dividendo Distribuído / Proposto por
ação ordinária (R$)

-

R$ 0,02250512

R$ 0,15480835

R$ 0,03246947

Juros sobre Capital Próprio Distribuído
por ação ordinária (R$)

R$ 0,27173093

R$ 0,30577500

R$ 0,29362570

R$ 0,22930303

Total por ação ordinária (R$)

R$ 0,27173093

R$ 0,32828011

R$ 0,44843405

R$ 0,26177251

8. Destinação de lucros à reserva legal
a.

Identificar o montante destinado à reserva legal

Em 19 de março de 2021, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a proposta de destinação de
R$6.326.356,90 (seis milhões, trezentos e vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa
centavos) ou 5% do lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, para constituição
de reserva legal.

b.

Detalhar a forma de cálculo da reserva legal

Cálculo da reserva legal referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020:

2020
Lucro líquido do exercício
Reserva legal (5%)
Lucro líquido do exercício ajustado

(em R$)
R$126.527.137,98
R$6.326.356,90
R$120.200.781,08

A reserva legal é constituída conforme determina a legislação societária, com a destinação de 5% do lucro
líquido do exercício, limitada a: (i) 20% do capital social realizado, ou (ii) quando o saldo dessa reserva somado
ao montante das reservas de capital atingir 30% do capital social realizado, nos termos do artigo 193, caput e
inciso 1º, da Lei das Sociedades Anônimas.
9. Caso a Companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos
Não aplicável. A Companhia possui somente ações ordinárias.
10. Em relação ao dividendo obrigatório
a.

Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto

De acordo com o Estatuto Social da Companhia e com a Lei das Sociedades por Ações, aos acionistas é
assegurado o direito ao recebimento de um dividendo mínimo obrigatório não inferior a 25% do lucro líquido
do exercício, diminuídos ou acrescidos os seguintes valores: (i) importância destinada à constituição da reserva
legal; (ii) importância destinada à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas
formadas em exercícios anteriores; e (iii) importância decorrente da reversão da reserva de lucros a realizar
formada em exercícios anteriores.
b.

Informar se ele está sendo pago integralmente

A Administração propõe a ratificação e imputação ao dividendo obrigatório dos montantes distribuídos a título
de juros sobre o capital próprio sobre o lucro acumulado do exercício, declarados nas reuniões do Conselho
de Administração da Companhia 20 de março de 2020, 08 de setembro de 2020 e 05 de novembro de 2020,
no valor total bruto de R$35.104.875,60 (trinta e cinco milhões, cento e quatro mil, oitocentos e setenta e
cinco reais e sessenta centavos), observado que o referido valor acima, líquido de imposto de renda retido na
fonte, correspondente a R$30.696.490,43 (trinta milhões, seiscentos e noventa e seis mil, quatrocentos e
noventa reais e quarenta e três centavos), representando 25,54% do lucro líquido do exercício.
A proposta da administração é que o valor líquido do JCP seja imputado aos dividendos mínimos obrigatórios,
pagando-se integralmente os dividendos mínimos obrigatórios.

c.

Informar o montante eventualmente retido

Não houve retenção do dividendo mínimo obrigatório.
11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da Companhia
Não aplicável. Não foi proposta retenção do dividendo mínimo obrigatório.
12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências
Não aplicável. Não foi proposta destinação para reserva de contingências.
13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar
Não aplicável. Não foi proposta destinação de resultado para a reserva de lucros a realizar.
14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias
Não aplicável. Não foi proposta destinação de resultado para a Reserva de Expansão da Companhia.
15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital
a.

Identificar o montante da retenção

Foi proposta retenção no valor de R$85.095.905,48 (oitenta e cinco milhões, noventa e cinco mil, novecentos
e cinco reais e quarenta e oito centavos) para fazer frente a investimentos previstos em orçamento de capital.
b.

Fornecer cópia do orçamento de capital

O orçamento de capital constitui o Anexo II (A) desta proposta da Administração.
16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais
Não aplicável. Não há proposta de destinação de resultado para reserva de incentivos fiscais.

Anexo II (A) – 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.

Anexo III - Eleição de Membro do Conselho de Administração – Itens 12.5 a 12.10 do
Formulário de Referência
Seguem abaixo informações sobre os candidatos indicados pelos acionistas controladores para o cargo de
membro do Conselho de Administração:
Nome
Data de Nascimento
Profissão
CPF/MF
Órgão da Administração
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
Prazo do mandato

Eleito pelo Controlador
Membro Independente (Indicar Critério)
Mandatos Consecutivos
Outros cargos ou funções exercidos
Frequência em 2020
Resumo das Principais Experiências Profissionais:

Carlos Guilherme Steagall Gertsenchtein
01/01/1971
Administrador
136.554.908-95
Conselho de Administração
Membro do Conselho de Administração
30/04/2021
30/04/2021
Até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas da
Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2022
Sim
Não
0
Não aplicável
Não aplicável

O Sr. Carlos Guilherme Steagall Gertsenchtein possui larga experiência de assessoria a empresas em geral, principalmente nas áreas
de reestruturação, M&A, asset management e mercado de capitais. Exerceu cargo de vice presidente do banco Morgan Stanley na
América Latina, na divisão de Investment Banking. Outras experiências profissionais incluem cargos no banco Fator (gerente de M&A),
e na Motriz Capital (sócio, com atuação em assessoria a empresas, M&A e reestruturação de dívidas). Atualmente é sócio da Portbank
Serviços Financeiros.
Descrição, em relação ao candidato, de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: (a)
Qualquer condenação criminal; (b) Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; e (c) Qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. Carlos Guilherme Steagall Gertsenchtein declara que nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu: (i) qualquer condenação criminal;
(ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: (a) Administradores da Companhia; (b)
Administradores da Companhia e Administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia; (c) Administradores da
Companhia e Administradores das sociedades controladoras diretas ou indiretas da Companhia.
O Sr. Carlos Guilherme Steagall Gertsenchtein declarou não possuir qualquer relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau com nenhum administrador da Companhia, de suas controladas ou coligadas.
Existência de relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre o
candidato e: (a) Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor; (b) Controlador direto ou indireto da Companhia; e
(c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas
de alguma dessas pessoas.
O Sr. Carlos Guilherme Steagall Gertsenchtein declarou que não possuía nos últimos 03 (três) exercícios sociais, qualquer relação de
subordinação com a Companhia, seus controladores, sociedades controladas, fornecedores, clientes, devedores ou credores da
Companhia.

Nome
Data de Nascimento
Profissão
CPF/MF
Órgão da Administração
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
Prazo do mandato

Eleito pelo Controlador
Membro Independente (Indicar Critério)
Mandatos Consecutivos
Outros cargos ou funções exercidos
Frequência em 2020
Resumo das Principais Experiências Profissionais:

Regina Pardini
15/07/1962
Médica
465.312.976-20
Conselho de Administração
Membro do Conselho de Administração
30/04/2021
30/04/2021
Até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas da
Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2022
Sim
Não
6
Não aplicável
100%

A Sra. Regina Pardini é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG com especialização em Patologia
Clínica no Hospital das Clínicas da referida instituição. É Mestre em Microbiologia pela UFMG e possui Doutorado em Diagnóstico
Molecular pela USP - Escola Paulista de Medicina. Atuou como Bolsista no Departamento de Biologia Molecular da Johns Hopkins
University School of Medicine (JHUSOM), localizada em Baltimore/USA. Na Companhia, implantou o Departamento de Biologia
Molecular e foi responsável pelos Departamentos de Imunologia e Sorologia. Atua na Companhia desde 1984.
Descrição, em relação ao candidato, de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: (a)
Qualquer condenação criminal; (b) Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; e (c) Qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer.
A Sra. Regina Pardini declara que nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu: (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação
em processo administrativo da CVM, ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: (a) Administradores da Companhia; (b)
Administradores da Companhia e Administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia; (c) Administradores da
Companhia e Administradores das sociedades controladoras diretas ou indiretas da Companhia.
A Sra. Regina Pardini é irmã do Sr. Victor Cavalcanti Pardini, que é membro do Conselho de Administração da Companhia e integrante
do grupo de acionistas controladores da Companhia, e irmã da Sra. Áurea Maria Pardini, que é integrante do grupo de acionistas
controladores da Companhia.
Existência de relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre o
candidato e: (a) Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor; (b) Controlador direto ou indireto da Companhia; e
(c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas
de alguma dessas pessoas.
A Sra. Regina Pardini é integrante do grupo de acionistas controladores da Companhia e exerce cargo de membro do Conselho de
Administração da Companhia.

Nome
Data de Nascimento
Profissão
CPF/MF
Órgão da Administração
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
Prazo do mandato

Eleito pelo Controlador
Membro Independente (Indicar Critério)
Mandatos Consecutivos
Outros cargos ou funções exercidos
Frequência em 2020
Resumo das Principais Experiências Profissionais:

Victor Cavalcanti Pardini
15/05/1964
Médico
525.560.696-00
Conselho de Administração
Membro do Conselho de Administração
30/04/2021
30/04/2021
Até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas da
Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2022
Sim
Não
6
Não aplicável
100%

Graduado em Medicina pela UFMG, com especialização em Clínica Geral, possui Mestrado em Endocrinologia Clínica pela Escola
Paulista de Medicina e Doutorado em Endocrinologia Clínica pela USP/Escola Paulista de Medicina. Atuou como Professor Assistente
da Residência Médica de Endocrinologia da Santa Casa e responsável pelo setor de Endocrinologia e Testes Funcionais da referida
instituição. Na Companhia, implantou os departamentos de Genética Humana, Criovida (Banco de Cordão Umbilical, Banco de Sêmen
e Centro de Tecnologia Celular) e Citogenética. Atua na Companhia desde 1984.
Descrição, em relação ao candidato, de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: (a)
Qualquer condenação criminal; (b) Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; e (c) Qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. Victor Cavalcanti Pardini declara que nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu: (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer
condenação em processo administrativo da CVM, ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: (a) Administradores da Companhia; (b)
Administradores da Companhia e Administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia; (c) Administradores da
Companhia e Administradores das sociedades controladoras diretas ou indiretas da Companhia.
O Sr. Victor Cavalcanti Pardini é irmão da Sra. Regina Pardini, que é membro do Conselho de Administração da Companhia e integrante
do grupo de acionistas controladores da Companhia, e irmão da Sra. Áurea Maria Pardini, que é integrante do grupo de acionistas
controladores da Companhia.
Existência de relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre o
candidato e: (a) Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor; (b) Controlador direto ou indireto da Companhia; e
(c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas
de alguma dessas pessoas.
O Sr. Victor Cavalcanti Pardini é integrante do grupo de acionistas controladores da Companhia e exerce cargo de membro do Conselho
de Administração da Companhia.

Nome
Data de Nascimento
Profissão
CPF/MF
Órgão da Administração
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
Prazo do mandato

Eleito pelo Controlador
Membro Independente (Indicar Critério)
Mandatos Consecutivos
Outros cargos ou funções exercidos
Frequência em 2020
Resumo das Principais Experiências Profissionais:

Sidney Levy
05/11/1956
Engenheiro
441.607.557-04
Conselho de Administração
Membro do Conselho de Administração
30/04/2021
30/04/2021
Até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas da
Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2022
Sim
Sim, nos termos do Estatuto Social da Companhia e do
Regulamento do Novo Mercado da B3
2
Não aplicável
100%

O Sr. Sidney Levy é formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tem mestrado em
Engenharia pela Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia (COPPE-RJ) e Especialização em Administração pelo
Institute of O Sr. Sidney Levy é formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tem mestrado
em Engenharia pela Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia (COPPE-RJ) e Especialização em Administração
pelo Institute of Management Development em Lausanne, Suíça. Trabalhou na Casa da Moeda do Brasil entre 1976 e 1981, depois na
Thomas de La Rue Brasil entre 1981 e 1991. Entre 1992 e 1994, o Sr. Levy trabalhou na DLR Lerchundi na Espanha como seu Presidente.
Atuou também como presidente da American Chamber of Commerce Rio entre 2005 e 2007, e ocupou o cargo de Diretor-Presidente
da Companhia desde fevereiro de 1994 até maio de 2011. De maio de 2011 até o presente tem sido Presidente do Conselho de
Administração da Valid. De 2013 a 2016 foi Diretor Geral do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralimpicos Rio 2016. Foi
ainda membro do Conselho de Administração da CEDAE, Membro do Conselho Consultivo da Ancar e Presidente do Conselho de
Administração da Valid.
Descrição, em relação ao candidato, de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: (a)
Qualquer condenação criminal; (b) Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; e (c) Qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. Sidney Levy declarou não possuir qualquer condenação criminal ou em processos administrativos perante a Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, ou qualquer condenação judicial transitada em julgado que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
atividades profissionais ou comerciais.
Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: (a) Administradores da Companhia; (b)
Administradores da Companhia e Administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia; (c) Administradores da
Companhia e Administradores das sociedades controladoras diretas ou indiretas da Companhia.
O Sr. Sidney Levy declarou não possuir qualquer relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com nenhum
administrador da Companhia, de suas controladas ou coligadas.
Existência de relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre o
candidato e: (a) Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor; (b) Controlador direto ou indireto da Companhia; e
(c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas
de alguma dessas pessoas.
O Sr. Sidney Levy declarou que não possuía nos últimos 03 (três) exercícios sociais, qualquer relação de subordinação com a
Companhia, seus controladores, sociedades controladas, fornecedores, clientes, devedores ou credores da Companhia.

Anexo IV – Proposta de Remuneração dos Administradores
A Administração propõe que seja aprovada a proposta de remuneração global (líquida de encargos) anual da
Administração para o exercício social de 2021, no valor de até (i) R$14.831.099,44 (catorze milhões, oitocentos
e trinta e um mil, noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos), caso o Conselho Fiscal não seja instalado
na AGOE; ou (ii) R$15.221.099,44 (quinze milhões, duzentos e vinte e um mil, noventa e nove reais e quarenta
e quatro centavos), em caso de instalação do Conselho Fiscal na AGOE.
a)

Período a que se refere a presente proposta de remuneração:
A proposta da Administração se refere ao período compreendido entre 1º de janeiro a 31 de dezembro
de 2021, qual seja, o exercício social corrente.

b)

Comentários sobre (i) os valores aprovados para o exercício social encerrado em 2020 e (ii) os valores
referentes à remuneração dos Administradores efetivamente realizados, incluindo eventuais
diferenças entre as informações descritas nos itens (i) e (ii):
De acordo com o entendimento manifestado pelo Colegiado da CVM em reunião realizada em 8 de
dezembro de 2020 (Processo CVM nº 19957.007457/2018-109), os encargos sociais de ônus do
empregador não estão abrangidos pelo conceito de “benefício de qualquer natureza” de que trata o
artigo 152 da Lei das S.A. Portanto, tais encargos não foram considerados para fins da proposta de
remuneração global dos administradores ora submetida.
No entanto, tendo em vista que a proposta de remuneração aprovada para o exercício social de 2020
contemplou os encargos sociais de ônus da Companhia, incluímos para fins informacionais e de
comparabilidade, as informações quantitativas abaixo especificadas, relativas ao exercício social de 2020,
“com” e “sem” encargos de responsabilidade da Companhia:
(Em Reais)
Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal

Total

Previsto 2020
Com encargos
Sem encargos
1.728.000,00
1.440.000,00
13.749.787,04
11.672.548,80
457.920,00
381.600,00

15.935.707,04

13.494.148,80

Realizado 2020
Com encargos
Sem encargos
1.659.200,00
1.382.666,67
11.273.460,69
9.607.640,60
432.000,00
360.000,00

13.364.660,70

11.350.307,27

Diferença 2020
Com encargos
Sem encargos
68.800,00
57.333,33
2.476.326,34
2.064.908,20
25.920,00
21.600,00

2.571.046,34

2.143.841,53

O valor da remuneração global dos administradores aprovado pela Companhia para o exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020 (com encargos) foi de até R$15.935.707,04 (quinze milhões,
novecentos e trinta e cinco mil, setecentos e sete reais e quatro centavos). O valor efetivamente realizado
(com encargos) referente à remuneração dos administradores para o exercício social de 2020 foi de
R$13.364.660,70 (treze milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta reais e setenta
centavos). A diferença identificada, no valor de R$2.571.046,34 (dois milhões, quinhentos e setenta e um
mil, quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos) quando comparados o valor da remuneração global
(com encargos) dos administradores para o exercício de 2020 aprovado pelos acionistas e o valor
efetivamente realizado (com encargos) para o referido exercício, se deu, principalmente, em função do

pagamento a menor da remuneração variável prevista para a Diretoria Estatutária, por conta do não
atingimento de metas.
c) Comentários sobre eventuais diferenças entre os valores da proposta atual e da proposta anterior e os
constantes do item 13 do Formulário de Referência da companhia, esclarecendo, por exemplo, se são
decorrentes da não correspondência entre o período coberto pelas propostas (letra “a”) e o período
coberto pelo Formulário de Referência (exercício social).
A Companhia disponibiliza a seguir tabela sumária com o montante anual consolidado, segregado por
órgão, apresentando (i) os valores propostos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em
28 de abril de 2020 e (ii) os valores propostos para o exercício social de 2021 a serem aprovados em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do dia 30 de abril de 2021.
A Companhia esclarece ainda que, em atendimento à orientação do Ofício Circular CVM, a proposta de
remuneração para o exercício social de 2021 a ser apresentada à Assembleia Geral Ordinária não
contemplará os encargos sociais de ônus da Companhia. No entanto, tendo em vista que a proposta de
remuneração aprovada para o exercício social de 2020 contemplou os encargos sociais de ônus da
Companhia, foram incluídas na tabela abaixo, para ambos os períodos indicados na tabela, informações
das propostas de remuneração, “com” e “sem” os encargos de responsabilidade da Companhia, com a
finalidade de permitir a devida comparabilidade entre tais informações:
(Em Reais)
Conselho de Administração
Diretoria Estatutária

Total sem Conselho Fiscal
Conselho Fiscal

Total com Conselho Fiscal

Previsto 2021
Com encargos
Sem encargos
1.728.000,00
1.440.000,00
15.735.771,72
13.391.099,44

Previsto 2020
Com encargos
Sem encargos
1.728.000,00
1.440.000,00
13.749.787,04
11.672.548,80

Diferença
Com encargos
Sem encargos
0,00
0,00
1.985.984,68
1.718.550,65

17.463.771,72

14.831.099,44

15.477.787,04

13.112.548,80

1.985.984,68

468.000,00

390.000,00

457.920,00

381.600,00

10.080,00

8.400,00

17.931.771,72

15.221.099,44

15.935.707,04

13.494.148,80

1.996.064,68

1.726.950,65

1.718.550,65

O valor da remuneração global (sem encargos) dos administradores proposto pela Administração da
Companhia para o exercício social de 2020 foi de até R$13.494.148,80 (treze milhões, quatrocentos e
noventa e quatro mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta centavos), enquanto o valor da remuneração
global dos administradores (sem encargos) proposto pela Administração da Companhia para o exercício
social de 2021, caso seja aprovada a deliberação nº 5 da AGOE, é de até (i) R$14.831.099,44 (catorze
milhões, oitocentos e trinta e um mil, noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos), caso o Conselho
Fiscal não seja instalado na AGOE; ou (ii) R$15.221.099,44 (quinze milhões, duzentos e vinte e um mil,
noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos), em caso de instalação do Conselho Fiscal na AGOE.
A principal alteração ocorreu em virtude da remuneração total referente ao aumento de dois diretores
estatutários da Companhia, em virtude das alterações no Estatuto Social propostas na deliberação nº 5
desta AGOE. Outras alterações também ocorreram em virtude de ajuste da remuneração variável e na
remuneração baseada em ações para a Diretoria Estatutária. Além disso, foi proposto um limite de
remuneração alternativo aplicável apenas na hipótese de ser instalado o Conselho Fiscal a pedido dos
acionistas na AGOE.

Para fins de maior detalhamento, segue abaixo quadro comparativo entre (i) os valores estimados para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 (sem
encargos) e (ii) os valores constantes da Proposta de Administração apresentada em 2021 (sem encargos):
Conselho de Administração
Proposta Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Nº total de membros

5,00

5,00

5,00

6,33

-

-

10,00

11,33

Nº de membros remunerados

5,00

5,00

5,00

6,33

-

-

10,00

11,33

Remuneração fixa anual:
(i) Salário ou pró-labore

R$ 1.440.000,00

R$ 1.440.000,00

R$ 6.341.876,00

R$ 7.732.178,32

-

-

R$ 7.781.876,00

R$ 9.172.178,32

(ii) Benefícios direto e indireto

-

-

R$ 607.469,08

R$ 720.732,72

-

-

R$ 607.469,08

R$ 720.732,72

(iii) Participações em comitês

-

-

-

-

-

-

-

-

(iv) Outros

-

-

-

-

-

-

-

-

(i) Bônus

-

-

R$ 2.264.089,80

R$ 2.845.741,14

-

-

R$ 2.264.089,80

R$ 2.845.741,14

(ii) Participação de resultados

-

-

-

-

-

-

-

-

(iii) Participação em reuniões

-

-

-

-

-

-

-

-

(iv) Comissões

-

-

-

-

-

-

-

-

(v) Outros

-

-

-

-

-

-

-

-

Descrição de outras remunerações fixas
Remuneração variável:

Descrição de outras remunerações
variáveis

Encargos Sociais de responsabilidade da Companhia – INSS

Outros benefícios/remunerações:
(i) Pós-emprego

-

-

-

-

-

-

-

-

(ii) Cessação do cargo

-

-

-

-

-

-

-

-

(iii) Baseada em ações, incluindo
opções

-

-

R$ 2.459.113,92

R$ 2.092.447,26

-

-

R$ 2.459.113,92

R$ 2.092.447,26

R$ 1.440.000,00

R$ 1.440.000,00

R$ 11.672.548,80

R$ 13.391.099,44

-

-

R$ 13.112.548,80

R$ 14.831.099,44

Total da remuneração

As alterações acima descritas decorreram principalmente dos motivos acima expostos, não estando
relacionadas à não correspondência entre o período coberto pelas propostas de administração e o período
coberto pelo Formulário de Referência, visto que ambos consideram o mesmo período para fins de divulgação
e estimativa do valor global da remuneração dos Administradores, qual seja, o exercício social com início em
1º de janeiro e encerramento em 31 de dezembro.
Segue abaixo o Anexo IV (A) contemplando as informações relativas à remuneração dos administradores da
Companhia nos últimos exercícios sociais e à previsão acima mencionada para o exercício social corrente, nos
termos da Instrução CVM 480 e do inciso II do Artigo 12 da Instrução CVM 481.

Anexo IV (A) - Remuneração dos Administradores – Item 13 do Formulário de
Referência
13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não estatutária.
(a)

objetivos da política ou prática de remuneração

A Companhia não possui uma política de remuneração aprovada formalmente pelos órgãos da Companhia. No
entanto, a Companhia adota uma política de remuneração aplicável à Diretoria estatutária da Companhia, com
pagamento de bônus, cujo objetivo é fornecer uma contraprestação aos executivos pelos serviços prestados e
mantê-los motivados para alcançar os objetivos da Companhia. Para a Diretoria não estatutária, no mesmo
sentido, há a possibilidade de pagamento de Participação nos Lucros e Resultados.
Com esse fim, nossa política de remuneração busca incentivar, reter e atrair profissionais qualificados,
promovendo o desenvolvimento e o crescimento da Companhia de maneira alinhada com os seus objetivos
estratégicos.
Os membros do Conselho de Administração da Companhia recebem valores mensais fixos, dada a natureza de
suas atividades.
A Companhia possui Conselho Fiscal de funcionamento não permanente e o referido órgão foi instalado nos
períodos de abril de 2018 a abril de 2019, abril de 2019 a abril de 2020 e abril de 2020 a abril de 2021. Os
membros do Conselho Fiscal, quando instalado, recebem valores mensais fixos.
(b)

composição da remuneração

(i)

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles


Conselho de Administração

Remuneração Fixa: os membros do Conselho de Administração recebem apenas remuneração fixa composta
de pró-labore, não fazendo jus a remuneração variável.
Benefícios: os membros do Conselho de Administração recebem apenas remuneração fixa composta de prólabore, não fazendo jus a remuneração variável e benefícios.


Diretores Estatutários e Não Estatutários

Remuneração Fixa: a remuneração fixa dos diretores estatutários e não estatutários da Companhia é
composta pelo pagamento de remuneração fixa mensal, que tem por objetivo remunerar o serviço prestado
por cada profissional de acordo com suas atribuições e responsabilidades;
Remuneração Variável: para os diretores estatutários, consiste no pagamento de bônus, podendo variar de 0
até 5,04 vezes o valor do pró-labore mensal, pago mediante alcance de metas individuais e corporativas. Para

os diretores não estatutários, consiste no pagamento em Participação nos Lucros e Resultados (“PLR”),
podendo variar de 0 até 5,6 vezes o valor do salário fixo mensal. Tanto o programa de bônus quanto PLR tem
por objetivo premiar o profissional pelo desempenho na gestão da Companhia, bem como reter os
profissionais que proporcionam tais resultados.
Anualmente, quando da recomendação dos montantes globais da remuneração dos administradores da
Companhia a serem submetidos à aprovação da Assembleia Geral, os membros do Conselho de Administração
envidam todos os esforços para que a remuneração variável paga no âmbito do programa de bonificação esteja
sempre em observância das disposições legais aplicáveis.
Adicionalmente, a Companhia aprovou, em assembleia geral extraordinária realizada em 01 de dezembro de
2017, seu novo plano de remuneração em ações (“Plano”), administrado e gerenciado pelo Conselho de
Administração da Companhia, que aprovou em 03 de janeiro de 2018 o 1º programa de incentivo e retenção
baseado em ações (“1º Programa”). Em atendimento à orientação da CVM, nos termos da Instrução CVM 480
e do Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº001/2021, a Companhia prestará, neste item, as informações abaixo.
O Plano tem como principais objetivos: (a) estimular a expansão e o êxito da Companhia; (b) alinhar os
interesses dos acionistas da Companhia aos dos colaboradores e executivos; e (c) compartilhar riscos e ganhos
de forma equitativa entre os acionistas, os colaboradores e executivos da Companhia; e (d) incentivar e reter
colaboradores executivos da Companhia.
O 1º Programa possui vigência até 14 março de 2027 e estabeleceu como beneficiários os diretores
estatutários da Companhia, os quais poderão receber até 2.422.443 ações (dois milhões quatrocentos e vinte
e dois mil quatrocentos e quarenta e três ações), desde que cumpridas as metas estabelecidas no 1º Programa.
Benefícios: são concedidos aos Diretores os seguintes benefícios: Assistência Médica, Odontológica, Seguro
de Vida, Previdência Privada, Vale Alimentação, Veículo para desempenho das funções e auxílio Combustível.
Para maiores informações sobre os benefícios oferecidos pela Companhia, vide item 14.3 (b) do Formulário de
Referência da Companhia.


Conselho Fiscal

Remuneração Fixa: os membros do Conselho Fiscal recebem apenas remuneração fixa composta de prólabore, não fazendo jus a remuneração variável.
Benefícios: os membros do Conselho Fiscal recebem apenas remuneração fixa composta de pró-labore, não
fazendo jus a remuneração variável e benefícios.
(ii)

a proporção de cada elemento na remuneração total

A tabela abaixo apresenta a proporção de cada elemento na composição da remuneração total para os 3
últimos exercícios sociais:

Em 2020, a proporção de cada elemento na remuneração global dos administradores foi:
Exercício social findo em 31
de dezembro de 2020

Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Salário Base

83,33%

56,25%

83,33%

Remuneração Variável

0,00%

26,82%

0,00%

Benefícios direto e indireto

0,00%

5,32%

0,00%

Outros

16,67%

11,62%

16,67%

Total

100,00%

100,00%

100,00%

Em 2019, a proporção de cada elemento na remuneração global dos administradores foi:
Exercício social findo em 31
de dezembro de 2019

Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

83,33%

52,74%

83,33%

Remuneração Variável

0,00%

30,38%

0,00%

Benefícios direto e indireto

0,00%

4,74%

0,00%

Outros

16,67%

12,14%

16,67%

Total

100,00%

100,00%

100,00%

Salário Base

Em 2018, a proporção de cada elemento na remuneração global dos administradores foi:
Exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018

(iii)

Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Salário Base
Remuneração Variável
Benefícios direto e indireto
Outros

83,33%
0,00%
0,00%
16,67%

60,92%
20,06%
5,19%
13,83%

83,33%
0,00%
0,00%
16,67%

Total

100,00%

100,00%

100,00%

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

O valor da remuneração é calculado de acordo com pesquisas de práticas de mercado.
Os diretores estatutários, possuem modalidade de contrato como estatutários, não sendo celetistas, e têm sua
remuneração reajustada a cada aniversário anual de acordo com indicador de inflação definido em contrato.
(iv)

razões que justificam a composição da remuneração

O objetivo da política adotada é remunerar os profissionais da Companhia de acordo com as práticas de
mercado, responsabilidades dos seus respectivos cargos, desempenho, metas alcançadas e nível de
competitividade.

(v)

a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato

Não há conselheiros e/ou diretores estatutários que não sejam remunerados.
(c)
principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada
elemento da remuneração
O pró-labore mensal não está baseado em desempenho pessoal do administrador, mas sim em práticas de
mercado. Apenas a remuneração variável referente ao bônus é baseada em desempenho. Por ocuparem
cargos diretivos, cuja responsabilidade e desempenho refletem substancialmente no resultado da Companhia,
o bônus desses administradores está atrelado, principalmente, às metas da Companhia, conforme definidas
nos indicadores de desempenho.
As metas corporativas são aprovadas anualmente pelo Conselho de Administração, sendo que para 2020 foram
aprovadas as seguintes metas: Fator Corporativo e Objetivos Individuais.
(d)

como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho

O pagamento do bônus à Diretoria é apurado anualmente dos resultados conforme metas estabelecidas,
observado que o pagamento do bônus é vinculado ao atingimento das metas anuais, apuradas no início do
ano subsequente, em relação ao exercício encerrado.
(e)
como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e
longo prazo
O pagamento de bônus oferecido pela Companhia é baseado em metas pessoais e corporativas, estabelecendo
incentivos de curto, médio e longo prazo aos membros da Diretoria. Desta forma, os interesses dos diretores
são atrelados aos da Companhia, pois seus esforços para que a Companhia atinja bons resultados são
devidamente recompensados, na proporção de tais resultados e considerando o cargo ocupado por cada
membro da Diretoria.
Adicionalmente, a Companhia aprovou o Plano e o 1º Programa. Para mais informações, ver item 13.4 abaixo.
Em 11 de setembro de 2018, foram transferidas 190.018 ações aos beneficiários no âmbito do Plano, como
parte da remuneração variável. Em 27 de março de 2020, foram transferidas 216.252 ações aos beneficiários
no âmbito do Plano, como parte da remuneração variável.
(f)
existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos
Nos exercícios sociais encerrados em 2020, 2019 e 2018, a remuneração dos diretores estatutários foi
integralmente suportada pela Companhia.
Para mais informações, veja o item 13.15 deste Formulário de Referência.

(g)
existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Não aplicável.
(h)
práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração
individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:
(i)
os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que forma
participam
A companhia não possui órgãos e/ou comitês que participem do processo decisório sobre remuneração
individual dos administradores, que são definidas diretamente pelo Conselho de Administração da Companhia.
(ii)
critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há a
utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado e, em caso positivo, os critérios de
comparação e a abrangência desses estudos
Periodicamente, o departamento de recursos humanos contrata uma consultoria especializada para analisar
as práticas de remuneração individualizada dos administradores da Companhia.
(iii)
com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da política de
remuneração do emissor.
A avaliação é realizada anualmente, com base no parecer apresentado por consultoria especializada, ou com
base em análise das condições de mercado, realizada diretamente pelo Conselho de Administração da
Companhia.

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
(a.1)

31/12/2021 – Previsto (Caso instalado o Conselho Fiscal)

Nº total de membros
Nº de membros remunerados

Conselho de
Administração
5,00

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

6,33

3,00

14,33

5,00

6,33

3,00

14,33

R$ 1.440.000,00

R$ 7.732.178,32

R$ 390.000,00

R$ 9.562.178,32

Remuneração fixa anual:
(i) Salário ou pró-labore
(ii) Benefícios direto e indireto

-

(iii) Participações em comitês

-

-

-

-

-

-

-

-

(iv) Outros
Descrição de outras remunerações
fixas
Remuneração variável:

R$ 720.732,72

-

R$ 720.732,72

(i) Bônus

-

(ii) Participação de resultados

-

-

-

-

(iii) Participação em reuniões

-

-

-

-

(iv) Comissões

-

-

-

-

-

-

-

-

(i) Pós-emprego

-

-

-

-

(ii) Cessação do cargo
(iii) Baseada em ações, incluindo
opções

-

-

-

-

(v) Outros
Descrição de outras remunerações
variáveis
Outros benefícios/remunerações:

Total da remuneração

R$ 1.440.000,00

R$ 2.845.741,14

-

R$ 2.092.447,26
R$ 13.391.099,44

R$ 390.000,00

R$ 2.845.741,14

R$ 2.092.447,26
R$ 15.221.099,44

Observação 1: Os números de membros (total e remunerado) correspondem à estimativa das médias anuais,
considerando os números de membros apurados mensalmente, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP 001/2021.
Observação 2: De acordo com o entendimento manifestado pelo Colegiado da CVM em reunião realizada em 8 de
dezembro de 2020 (Processo CVM nº 19957.007457/2018‐109), os encargos sociais de ônus do empregador não estão
abrangidos pelo conceito de “benefício de qualquer natureza” de que trata o artigo 152 da Lei das S.A. Portanto, tais
encargos não foram considerados, em 2021, para fins da proposta de remuneração global dos administradores ora
submetida.
Observação 3: Os valores previstos para 2021 já contemplam o aumento no nº de diretores estatutários, conforme
alteração do Estatuto Social proposto na deliberação nº 5 da AGOE.

(a.1)

31/12/2021 – Previsto (Caso não instalado o Conselho Fiscal)
Conselho de
Administração
5,00

Diretoria
Estatutária
6,33

5,00

Conselho Fiscal

Total

-

11,33

6,33

-

11,33

R$ 1.440.000,00

R$ 7.732.178,32

-

R$ 9.172.178,32

(ii) Benefícios direto e indireto

-

R$ 720.732,72

-

R$ 720.732,72

(iii) Participações em comitês

-

-

-

-

(iv) Outros

-

-

-

-

(i) Bônus

-

R$ 2.845.741,14

-

R$ 2.845.741,14

(ii) Participação de resultados

-

-

-

-

(iii) Participação em reuniões

-

-

-

-

(iv) Comissões

-

-

-

-

(v) Outros

-

-

-

-

(i) Pós-emprego

-

-

-

-

(ii) Cessação do cargo

-

-

-

-

(iii) Baseada em ações, incluindo opções

-

R$ 2.092.447,26

-

R$ 2.092.447,26

R$ 1.440.000,00

R$ 13.391.099,44

-

R$ 14.831.099,44

Nº total de membros
Nº de membros remunerados
Remuneração fixa anual:
(i) Salário ou pró-labore

Descrição de outras remunerações fixas
Remuneração variável:

Descrição de outras remunerações variáveis
Outros benefícios/remunerações:

Total da remuneração

Observação 1: Os números de membros (total e remunerado) correspondem à estimativa das médias anuais,
considerando os números de membros apurados mensalmente, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP 001/2021.
Observação 2: De acordo com o entendimento manifestado pelo Colegiado da CVM em reunião realizada em 8 de
dezembro de 2020 (Processo CVM nº 19957.007457/2018‐109), os encargos sociais de ônus do empregador não estão
abrangidos pelo conceito de “benefício de qualquer natureza” de que trata o artigo 152 da Lei das S.A. Portanto, tais
encargos não foram considerados, em 2021, para fins da proposta de remuneração global dos administradores ora
submetida.
Observação 3: Os valores previstos para 2021 já contemplam o aumento no nº de diretores estatutários, conforme
alteração do Estatuto Social proposto na deliberação nº 5 da AGOE.

(b)

31/12/2020 - Realizado

Nº total de membros
Nº de membros remunerados

Conselho de
Administração
4,83

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

5,00

3,00

12,83

4,83

5,00

3,00

12,83

R$ 1.382.666,67

R$ 6.341.044,00

R$ 360.000,00

R$ 8.083.710,67

Remuneração fixa anual:
(i) Salário ou pró-labore
(ii) Benefícios direto e indireto

-

(iii) Participações em comitês

-

(iv) Outros
Descrição de outras remunerações
fixas
Remuneração variável:

R$ 276.533,33

R$ 599.651,60

-

R$ 1.268.208,80

R$ 599.651,60

R$ 72.000,00

R$ 1.616.742,13

Encargos Sociais de responsabilidade da Companhia – INSS e FGTS

(i) Bônus

-

(ii) Participação de resultados

-

-

-

-

(iii) Participação em reuniões

-

-

-

-

(iv) Comissões

-

-

-

(v) Outros
Descrição de outras remunerações
variáveis
Outros benefícios/remunerações:

-

R$ 207.831,08

-

R$ 41.566,22

-

R$ 207.831,08

R$ 41.566,22

Encargos Sociais de responsabilidade da Companhia – INSS e FGTS

(i) Pós-emprego

-

-

-

-

(ii) Cessação do cargo
(iii) Baseada em ações, incluindo
opções

-

-

-

-

Total da remuneração

R$ 1.659.200,00

R$ 2.815.159,00
R$ 11.273.460,69

R$ 432.000,00

R$ 2.815.159,00
R$ 13.364.660,70

Observação 1: Os números de membros (total e remunerado) correspondem à estimativa das médias anuais,
considerando os números de membros apurados mensalmente, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP 001/2021.
Observação 2: Para a remuneração total referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 – Valores Anuais,
os itens marcados como “Outros” acima incluem encargos sociais devidos pelo empregador, conforme orientações
anteriormente contidas no Ofício Circular/CVM/SEP/Nº 2/2020 de 28 de fevereiro de 2020, vigente à época.

(b)

31/12/2019 - Realizado

Nº total de membros
Nº de membros remunerados

Conselho de
Administração
5,00

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

5,00

3,00

13,00

5,00

5,00

3,00

13,00

R$ 1.440.000,00

R$ 6.169.830,00

R$ 360.666,66

R$ 7.970.496,66

Remuneração fixa anual:
(i) Salário ou pró-labore
(ii) Benefícios direto e indireto

-

(iii) Participações em comitês

-

(iv) Outros
Descrição de outras remunerações
fixas
Remuneração variável:

R$ 288.000,00

R$ 554.075,35

-

R$ 1.233.966,00

R$ 554.075,35

R$ 72.133,33

R$ 1.594.099,33

Encargos Sociais de responsabilidade da Companhia – INSS e FGTS

(i) Bônus

-

(ii) Participação de resultados

-

-

-

-

(iii) Participação em reuniões

-

-

-

-

(iv) Comissões

-

-

-

(v) Outros
Descrição de outras remunerações
variáveis
Outros benefícios/remunerações:

-

R$ 933.003,18

-

R$ 186.600,64

-

R$ 933.003,18

R$ 186.600,64

Encargos Sociais de responsabilidade da Companhia – INSS e FGTS

(i) Pós-emprego

-

-

-

-

(ii) Cessação do cargo
(iii) Baseada em ações, incluindo
opções

-

-

-

-

Total da remuneração

R$ 1.728.000,00

R$ 2.620.737,27
R$ 11.698.212,44

R$ 432.799,99

R$ 2.620.737,27
R$ 13.859.012,43

Observação 1: Os números de membros (total e remunerado) correspondem à estimativa das médias anuais,
considerando os números de membros apurados mensalmente, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP 001/2021.
Observação 2: Para a remuneração total referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 – Valores Anuais,
os itens marcados como “Outros” acima incluem encargos sociais devidos pelo empregador, conforme orientações
anteriormente contidas no Ofício Circular/CVM/SEP/Nº 2/2020 de 28 de fevereiro de 2020, vigente à época.

(b)

31/12/2018 - Realizado

Nº total de membros
Nº de membros remunerados

Conselho de
Administração
5,00

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

5,00

1,75

11,75

5,00

5,00

1,75

11,75

R$ 1.440.000,00

R$ 5.975.346,00

R$ 240.000,00

R$ 7.655.346,00

Remuneração fixa anual:
(i) Salário ou pró-labore
(ii) Benefícios direto e indireto

-

(iii) Participações em comitês

-

(iv) Outros
Descrição de outras remunerações
fixas
Remuneração variável:

R$ 288.000,00
Encargos Sociais de
responsabilidade da

R$ 508.926,40

-

R$ 1.203.181,00

R$ 508.926,40

R$ 48.000,00

R$ 1.539.181,00

(i) Bônus

-

(ii) Participação de resultados

-

-

-

-

(iii) Participação em reuniões

-

-

-

-

(iv) Comissões

-

-

-

(v) Outros
Descrição de outras remunerações
variáveis
Outros benefícios/remunerações:

Encargos Sociais de
responsabilidade da

R$ 765.187,28

-

-

R$ 153.037,46

-

R$ 765.187,28

R$ 153.037,46

(i) Pós-emprego

-

-

-

-

(ii) Cessação do cargo
(iii) Baseada em ações, incluindo
opções

-

-

-

-

-

R$ 1.202.142,86

-

Total da remuneração

R$ 1.728.000,00

R$ 9.807.821,00

R$ 288.000,00

R$ 1.202.142,86
R$ 11.823.821,00

Observação 1: Os números de membros (total e remunerado) correspondem à estimativa das médias anuais,
considerando os números de membros apurados mensalmente, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP 001/2021.
Observação 2: Para a remuneração total referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 – Valores Anuais,
os itens marcados como “Outros” acima incluem encargos sociais devidos pelo empregador, conforme orientações
anteriormente contidas no Ofício Circular/CVM/SEP/Nº 2/2020 de 28 de fevereiro de 2020, vigente à época.

13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
(a)

31/12/2021 – Previsto
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Número total de membros

-

6,33

-

6,33

Número de membros remunerados

-

6,33

-

6,33

Previsto para o exercício corrente de 2021

Bônus:
(i) Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(ii) Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

R$ 2.845.741,14

-

R$ 2.845.741,14

(iii) Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas

-

R$ 2.032.672,25

-

R$ 2.032.672,25

(iv) Valor efetivamente reconhecido

-

-

-

-

(i) Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(ii) Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(iii) Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas

-

-

-

-

(iv) Valor efetivamente reconhecido

-

-

-

-

Participação nos resultados:

Observação 1: De acordo com o entendimento manifestado pelo Colegiado da CVM em reunião realizada em 8 de
dezembro de 2020 (Processo CVM nº 19957.007457/2018‐109), os encargos sociais de ônus do empregador não estão
abrangidos pelo conceito de “benefício de qualquer natureza” de que trata o artigo 152 da Lei das S.A. Portanto, tais
encargos não foram considerados, em 2021, para fins da proposta de remuneração global acima dos administradores.
Observação 2: Os valores previstos para 2021 já contemplam o aumento no nº de diretores estatutários, conforme
alteração do Estatuto Social proposto na deliberação nº 5 da AGOE.
(b)

31/12/2020 - Realizado
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Número total de membros

-

5,00

-

5,00

Número de membros remunerados

-

5,00

-

5,00

Realizado para o exercício de 2020

Bônus:
(i) Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(ii) Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

R$ 2.716.907,76

-

R$ 2.716.907,76

(iii) Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas

-

R$ 1.940.648,40

-

R$ 1.940.648,40

(iv) Valor efetivamente reconhecido

-

R$ 249.397,30

-

R$ 249.397,30

(i) Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(ii) Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(iii) Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas

-

-

-

-

(iv) Valor efetivamente reconhecido

-

-

-

-

Participação nos resultados:

Observação: Para a remuneração total referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 acima inclui encargos
sociais devidos pelo empregador, conforme orientações anteriormente contidas no Ofício Circular/CVM/SEP/Nº 2/2020
de 28 de fevereiro de 2020, vigente à época.

(b)

31/12/2019 - Realizado
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Número total de membros

-

5,00

-

5,00

Número de membros remunerados

-

5,00

-

5,00

Realizado para o exercício de 2019

Bônus:
(i) Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(ii) Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

R$ 2.675.081,98

-

R$ 2.675.081,98

(iii) Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas

-

R$ 1.910.772,84

-

R$ 1.910.772,84

(iv) Valor efetivamente reconhecido

-

R$ 1.119.603,82

-

R$ 1.119.603,82

(i) Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(ii) Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(iii) Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas

-

-

-

-

(iv) Valor efetivamente reconhecido

-

-

-

-

Participação nos resultados:

Observação: Para a remuneração total referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 acima inclui encargos
sociais devidos pelo empregador, conforme orientações anteriormente contidas no Ofício Circular/CVM/SEP/Nº 2/2020
de 28 de fevereiro de 2020, vigente à época.
(b)

31/12/2018 - Realizado
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Número total de membros

-

5,00

-

5,00

Número de membros remunerados

-

5,00

-

5,00

Realizado para o exercício de 2018

Bônus:
(i) Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(ii) Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

R$ 2.547.694,46

-

R$ 2.547.694,46

(iii) Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas

-

R$ 1.819.781,76

-

R$ 1.819.781,76

(iv) Valor efetivamente reconhecido

-

R$ 918.224,74

-

R$ 918.224,74

(i) Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(ii) Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(iii) Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas

-

-

-

-

(iv) Valor efetivamente reconhecido

-

-

-

-

Participação nos resultados:

Observação: Para a remuneração total referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 acima inclui encargos
sociais devidos pelo empregador, conforme orientações anteriormente contidas no Ofício Circular/CVM/SEP/Nº 2/2020
de 28 de fevereiro de 2020, vigente à época.

13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
A Companhia aprovou, em assembleia geral extraordinária realizada em 01 de dezembro de 2017, a criação
do Plano de Remuneração Baseado em Ações.
(a)

termos e condições gerais

O Plano será administrado e gerenciado pelo Conselho de Administração da Companhia, que concederá ações
da Companhia em bonificação a colaboradores ou executivos da Companhia, de acordo com termos
específicos fixados em programas, aprovados pelo Conselho de Administração.
O Conselho de Administração, na medida em que for permitido por lei e pelo Estatuto Social da Companhia,
terá amplos poderes para tomar todas as medidas necessárias e adequadas para a administração do Plano,
incluindo, mas sem limitação:
 definição e/ou alteração das metas que conferirão aos Beneficiários o direito às Ações em Bonificação;
 a criação e a aplicação de normas gerais relativas à transferência das Ações em Bonificação aos
Beneficiários nos termos do Plano;
 a solução de dúvidas de interpretação do Plano;
 a indicação dos Beneficiários e a estimativa individualizada de Ações em Bonificação a serem
conferidas a cada um dos Beneficiários, estabelecendo todas as condições das Ações em Bonificação
a serem concedidas, bem como a modificação de tais condições quando necessário ou conveniente;
 aprovação do Contrato de Concessão das Ações em Bonificação para cada um dos Beneficiários,
observadas as determinações do Plano; e
 sanar eventuais omissões existentes.
As ações em bonificação recebidas pelos beneficiários do Plano não poderão ser cedidas, transferidas e/ou
liquidadas, a qualquer título, pelo beneficiário no prazo de 2 (dois) anos contados a partir da data do seu
recebimento. Após este prazo de 2 (dois) anos, o beneficiário poderá, a cada período de 12 (doze) meses,
transferir, sob qualquer forma, no máximo 20% (vinte por cento) das ações recebidas.
Em 03 de janeiro de 2018, o Conselho de Administração aprovou o 1º Programa, no âmbito do Plano, o qual é
destinado aos diretores estatutários da Companhia, com vigência até 14 de março de 2027. Nos termos do 1º
Programa, serão transferidas aos diretores da Companhia até 2.422.443 ações (dois milhões quatrocentos e
vinte e dois mil quatrocentos e quarenta e três ações), equivalentes a 1,85% (um inteiro e oitenta e cinco
centésimos por cento) do capital social votante e total da Companhia, observadas as metas estipuladas no 1º
Programa.

(b)

principais objetivos do plano

O Plano foi instituído pela Companhia com o objetivo de (a) estimular a expansão e o êxito da Companhia; (b)
alinhar os interesses dos acionistas da Companhia aos dos beneficiários; e (c) compartilhar riscos e ganhos de
forma equitativa entre os acionistas e os beneficiários.
(c)

forma como o plano contribui para esses objetivos

O Plano proporcionará benefícios aos beneficiários, designados pelo Conselho de Administração, e aos
acionistas da Companhia, que contarão com colaboradores incentivados a, cada vez mais, trabalhar de forma
a maximizar os resultados da Companhia.
(d)

como o plano se insere na política de remuneração da Companhia

A elegibilidade para a outorga de opção de compra de ações decorre de uma avaliação qualitativa baseada no
desempenho dos beneficiários e dos resultados da Companhia, a critério do Conselho de Administração.
(e)

como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto, médio e longo prazo

O Plano alinha os interesses de seus beneficiários e da Companhia, pois visa a valorização das ações da
Companhia, na medida em que, ao bonificar os beneficiários, mediante a entrega de ações da Companhia estes
são estimulados a alcançar um melhor desempenho individual, contribuindo para melhorar os resultados da
Companhia.
Os benefícios à Companhia decorrentes do estímulo dos beneficiários do Plano na melhora do desempenho e
valorização da Companhia podem ser percebidos a curto, médio e longo prazo.
(f)

número máximo de ações abrangidas

Poderão ser transferidas aos beneficiários nos termos do Plano até 2.422.443 ações (dois milhões
quatrocentos e vinte e dois mil quatrocentos e quarenta e três ações), equivalentes a 1,85% (um inteiro e
oitenta e cinco centésimos por cento) do capital social votante e total da Companhia. O número total de ações
emitidas ou passíveis de serem emitidas nos termos do Plano deverá estar sempre dentro do limite do capital
autorizado da Companhia.
(g)

número máximo de opções a serem outorgadas

Não existe um limite máximo de ações a serem outorgadas, observado o limite de ações disponíveis para
transferência aos beneficiários, nos termos do item “f” acima.
(h)

condições de aquisição de ações

As ações em bonificação serão conferidas aos beneficiários em caráter gratuito, estando sujeitas a todas as
restrições e condições previstas no Plano, e respectivos programas, bem como nos contratos firmados entre a
Companhia e o beneficiário. Para fazer jus ao recebimento das ações em bonificação objeto do Plano, o

beneficiário deverá, em qualquer caso, (i) permanecer em regime de dedicação integral na administração ou
no quadro de empregados da Companhia; (ii) não praticar quaisquer atos prejudiciais ou lesivos aos interesses
da Companhia; e (iii) abster-se de constituir, dedicar-se ou participar, administrar, prestar consultoria e/ou
participar com participação relevante, direta ou indiretamente, de sociedades, ainda que potencialmente,
concorrentes da Companhia.
(i)

critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

Não aplicável.
(j)

critérios para fixação do prazo de exercício

A transferência de ações aos beneficiários será realizada durante a vigência dos programas aprovados pelo
Conselho de Administração. Por não se tratar de outorga de opções, não há que se falar em prazo para o
exercício.
(k)

forma de liquidação

Não aplicável, tendo em vista que a transferência das ações aos beneficiários será realizada de forma gratuita.
(l)

restrições à transferência das ações

As ações em bonificação recebidas pelos beneficiários nos termos do Plano não poderão ser cedidas,
transferidas e/ou liquidadas, a qualquer título, pelo beneficiário no prazo de 2 (dois) anos contados a partir da
data do recebimento das ações. Após este prazo de 2 (dois) anos, o beneficiário poderá, a cada período de 12
(doze) meses, transferir, sob qualquer forma, no máximo 20% (vinte por cento) das ações.
(m)
critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do
plano
O Plano será extinto de pleno direito, com extinção de todos os direitos dele decorrentes, nas seguintes
hipóteses:
I. fim do prazo de duração;
II. deliberação da assembleia geral;
III. transferência integral aos beneficiários de todas as ações em bonificação previstas no Plano;
IV. dissolução, liquidação ou decretação de recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia.
(n)
efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de
remuneração baseado em ações
Em caso de desligamento do beneficiário, observar-se-á o seguinte:

Em caso de desligamento do beneficiário por sua iniciativa, (a) o beneficiário perderá imediatamente o direito
a qualquer recebimento de ações em bonificação constantes em qualquer Programa e ainda não transferidas
para o respectivo beneficiário; e (b) o beneficiário deverá transferir à Companhia, gratuitamente e no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, todas as ações recebidas e que ainda estejam sob sua titularidade.
Em caso de desligamento do beneficiário por iniciativa da Companhia em hipótese que configurar falta grave
ou por condenação final em esfera judicial, administrativa ou arbitral por descumprimento de deveres
fiduciários, (a) o beneficiário perderá imediatamente o direito a qualquer recebimento de ações em
bonificação constantes em qualquer Programa e ainda não transferidas para o respectivo beneficiário; e (b) o
beneficiário deverá transferir à Companhia, gratuitamente e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, todas as
ações em bonificação recebidas e que ainda estejam sob sua titularidade.
Em qualquer outra hipótese de desligamento, ressalvadas as hipóteses acima, incluindo em caso de
falecimento ou incapacidade, (a) o beneficiário, ou seu sucessor conforme o caso, perderá imediatamente o
direito a qualquer recebimento de ações em bonificação constantes em qualquer dos programas aprovados e
ainda não transferidas para o respectivo beneficiário; e (b) haverá extinção de todas as restrições relativas à
transferência das ações recebidas no âmbito do Plano.

13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de opções de ações. Maiores informações
no item 13.4 deste Formulário de Referência.

13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e pela
diretoria estatutária
Não aplicável, considerando que não havia opções em aberto detidas pelo Conselho de Administração e pela
Diretoria no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho
de administração e da diretoria estatutária
Não aplicável.

13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a 13.7 Método de precificação do valor das ações e das opções
(a)

modelo de precificação

Nos termos do Plano, as ações serão outorgadas de forma gratuita aos beneficiários, desde que cumpridas as
metas estabelecidas pelo Conselho de Administração da Companhia.
(b)
dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das
ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a taxa de
juros livre de risco
Não aplicável.
(c)
método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício
antecipado
Não aplicável.
(d)

forma de determinação da volatilidade esperada

Não aplicável.
(e)

se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo

Não aplicável.

13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis detidas por
administradores e conselheiros fiscais – por órgão
A tabela abaixo ilustra as ações detidas por membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho
Fiscal da Companhia em 31 de dezembro de 2020:
Quantidade

Característica dos Títulos

Conselho de
Administração

Diretoria
Executiva

Conselho
Fiscal

Ações Ordinárias

56.555.066

397.236

N/A

13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
A Companhia possui planos de previdência em vigor para os Diretores Estatutários, na qual poderá contribuir
com um percentual 4% de seu Salário Base Mensal, denominada Contribuição Básica Participante. Esta
contribuição será descontada em folha de pagamento 12 vezes por ano.
Além da contribuição básica participante, o Diretor Estatutário poderá realizar Contribuições Voluntárias
mensalmente, por meio de desconto em folha de pagamento, em um percentual de seu Salário de
Participação.
A Companhia irá contribuir com um percentual de 8% chamado Contribuição Básica Empresa, que será
efetuada mensalmente de acordo com a participação no Programa.
Diretoria Estatutária

Conselho de
Administração

Número de membros

5,00

n.a.

Número de membros remunerados

5,00

n.a.

Sul America Seguros de Pessoas e Previdência

n.a.

0

n.a.

(i) Nome do plano
(ii) Quantidade de administradores que reúnem condições para
se aposentar

Sim. Caso o participante preencha, concomitantemente, as
seguintes condições:
(iii) Condições para se aposentar antecipadamente

- 55 anos de idade;
- 10 anos de tempo de plano; e
- término do vínculo com a Companhia.

n.a.

(iv) Valor acumulado atualizado das contribuições acumuladas
até o encerramento do último exercício social, descontada a
parcela relativa às contribuições feitas diretamente pelos
administradores

R$ 3.551.431,95

n.a.

(v) Valor total acumulado das contribuições realizadas durante
o último exercício social, descontada a parcela relativa a
contribuições feitas diretamente pelos administradores

R$ 605.470,86

n.a.

É possível efetuar resgates da contribuição do empregado
obedecendo a um intervalo mínimo de 60 dias entre cada
solicitação. Ao resgatar valores de sua conta básica, o empregado
perderá o direito daquele mesmo valor na parte da conta normal
empresa.
(vi) Possibilidade de resgate antecipado e condições

TEMPO PARA RESGATE DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA EM
CASO DE TÉRMINO DE VÍNCULO:
Até 2 anos: 0 %
De 2 anos e 1 dia a 4 anos: 50 %
De 4 anos e 1 dia a 6 anos: 75 %
A partir de 6 anos e 1 dia: 100 %

n.a.

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da
diretoria estatutária e do conselho fiscal
Nos termos do Ofício-Circular/CVM/SEP/nº01/2021, nas tabelas abaixo, o cálculo do valor médio da
remuneração considera o valor total da remuneração, incluindo benefícios, bonificações, participação de
resultados e custos dos planos de remuneração baseado em ações. Também foram considerados os encargos
sociais, para efeitos de compatibilização aos valores aprovados da remuneração dos exercícios anteriores,
conforme descrito no item 13.2, conforme disposto nos ofícios anuais da CVM/SEP, vigentes à época.
Nos termos do Ofício-Circular/CVM/SEP/nº01/2021, para os exercícios de 2018, 2019 e 2020, o membro da
Diretoria Estatutária com maior remuneração exerceu sua função na Companhia pelo período de 12 meses
contados a partir de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.
Nos termos do Ofício-Circular/CVM/SEP/nº01/2021, para os exercícios de 2018, 2019 e 2020, o membro do
Conselho de Administração com maior remuneração exerceu sua função na Companhia pelo período de 12
meses contados a partir de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Para os exercícios de 2018 e 2020, o
valor da menor remuneração do Conselho de Administração não considera dois membros que exerceram o
cargo por menos de 12 meses.
Valores anuais
Diretoria Estatutária
Número de membros

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

5,00

5,00

5,00

Número de membros remunerados

5,00

5,00

5,00

Valor da maior remuneração (Reais)

R$ 3.777.939,05

R$ 4.017.017,21

R$ 3.379.796,51

Valor da menor remuneração (Reais)

R$ 1.220.554,95

R$ 1.252.174,40

R$ 1.085.053,25

Valor médio da remuneração (Reais)

R$ 2.236.374,96

R$ 2.339.642,49

R$ 1.961.564,20

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Número de membros

4,83

5,00

5,00

Número de membros remunerados

4,83

5,00

5,00

Valor da maior remuneração (Reais)

R$ 576.000,00

R$ 576.000,00

R$ 576.000,00

Valor da menor remuneração (Reais)

R$ 288.000,00

R$ 288.000,00

R$ 288.000,00

Valor médio da remuneração (Reais)

R$ 343.519,67

R$ 345.600,00

R$ 345.600,00

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Número de membros

3,00

3,00

1,75

Número de membros remunerados

3,00

3,00

1,75

Valor da maior remuneração (Reais)

R$ 144.000,00

R$ 144.266,66

R$ 96.000,00

Valor da menor remuneração (Reais)

R$ 144.000,00

R$ 144.266,66

R$ 96.000,00

Valor médio da remuneração (Reais)

R$ 144.000,00

R$ 144.266,66

R$ 164.571,43

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição
do cargo ou de aposentadoria
Não há qualquer arranjo contratual nem qualquer instrumento que estruture mecanismos de remuneração ou
indenização para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria em caso de desligamento de suas
funções.

13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do conselho fiscal
que sejam partes relacionadas aos controladores
Nos exercícios de 2018, 2019 e 2020, 50,0% da remuneração total do Conselho de Administração da Companhia
foi destinada a membros considerados partes relacionadas aos controladores:

2020
2019
2018

Conselho de
Administração
50,00%
50,00%
50,00%

Diretoria
Estatutária
0,00%
0,00%
0,00%

Conselho Fiscal
0,00%
0,00%
0,00%

As partes relacionadas acima referem‐se a dois membros do Bloco de Controle da Companhia e que também
são membros do Conselho de Administração.

13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por órgão,
recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
Não aplicável.

13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor
Para os exercícios de 2018, 2019 e 2020 não houve nenhuma remuneração de administradores e membros do
conselho fiscal reconhecida no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle
comum e de controladas do emissor.

13.16 - Outras informações relevantes
A Companhia considera que não há informações relevantes além daquelas prestadas nos itens anteriores
desta seção.

Anexo V – Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação

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

Anexo VI – Informações Indicadas no Anexo 20-A da ICVM 481/09 com Relação à
Incorporação da Sociedade Controlada
1.

Protocolo e justificação da operação, nos termos dos arts. 224 e 225 da Lei nº 6.404, de 1976

O Protocolo de justificação da operação constitui o Anexo V desta Proposta da Administração.
2.
Demais acordos, contratos e pré-contratos regulando o exercício do direito de voto ou a transferência
de ações de emissão das sociedades subsistentes ou resultantes da operação, arquivados na sede da
companhia ou dos quais o controlador da companhia seja parte
O Acordo de Acionistas do Instituto Hermes Pardini S.A., sociedade subsistente da operação, encontra-se
arquivado na sede da Companhia e disponível no site de relacionamento com investidores da Companhia
(www.hermespardini.com.br/ri).
3.

Descrição da Operação, incluindo:

a)

Termos e Condições:

A operação consiste na Incorporação, pela Companhia, de sociedade controlada em relação à qual detêm a
totalidade do capital social.
A Incorporação não resultará em aumento ou redução do patrimônio líquido da incorporadora, tendo em vista
que a Companhia é titular de 100% do capital social total da Incorporada, e o patrimônio líquido das mesmas
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.
A Incorporação será realizada considerando-se o valor contábil do patrimônio líquido da Incorporada, conforme
refletido no respectivo balanço patrimonial de 31 de janeiro de 2021, sendo certo que as variações patrimoniais
apuradas a partir da referida data base serão apropriadas pela Companhia, passando-se para seus livros
contábeis e efetuando-se as necessárias alterações.
b)

Obrigações de Indenizar:

i. Os administradores de qualquer das companhias envolvidas:
Não há.
ii. Caso a operação não se concretize:
Não há.

c)
Tabela comparativa dos direitos, vantagens e restrições das ações das sociedades envolvidas ou
resultantes, antes e depois da operação
Não haverá qualquer modificação dos direitos, vantagens e restrições das ações.
d)

Eventual necessidade de aprovação por debenturista ou outros credores

Em processo de obtenção das devidas aprovações, as quais serão obtidas até a data de realização da AGE.
e)

Elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, em caso de cisão

Não aplicável.
f)

Intenção das companhias resultantes de obter registro de emissor de valores mobiliários

Não aplicável.
4.
Planos para condução dos negócios sociais, notadamente no que se refere a eventos societários
específicos que se pretenda promover
Não haverá a alteração da condução dos negócios da Companhia, que continuará exercendo suas atividades. As
atividades conduzidas atualmente pela Incorporada também terão continuidade, sendo exercidas em nome da
Companhia diretamente, a partir da Incorporação.
5.

Análise dos seguintes aspectos da operação

a)
Descrição dos principais benefícios esperados, incluindo: (i) sinergias; (ii) benefícios fiscais; e (iii)
vantagens estratégicas
A Companhia pretende simplificar a estrutura organizacional e societária, propiciando, assim, uma redução dos
seus custos operacionais e administrativos, além de integração dos negócios e na geração de sinergias daí
decorrentes.
b)

Custos

A Companhia estima que os custos para a realização da Incorporação, incluindo publicações, arquivamentos,
avaliadores, advogados e quaisquer outros profissionais contratados pela Companhia, para a assessoria na
operação, serão de aproximadamente R$100.000,00 (cem mil reais).
c)

Riscos

A Companhia não vislumbra riscos significativos causados pela implementação da Operação. A Operação tem
por intuito os benefícios descritos no item (a) deste tópico, sendo que o sucesso da Operação dependerá,
principalmente, da habilidade da Companhia de realizar oportunidades de crescimento e economias de custo

resultantes da combinação dos seus negócios. Desse modo, tais benefícios podem não ocorrer totalmente, ou
serem obtidos em um prazo maior do que o esperado pela Companhia.
d)
Caso se trate de transação com parte relacionada, eventuais alternativas que poderiam ter sido
utilizadas para atingir os mesmos objetivos, indicando as razões pelas quais essas alternativas foram
descartadas
Considerando que a Companhia detém a totalidade do capital social da Incorporada, não há razões para a
adoção de outra estrutura societária que não sob a forma de incorporação para implementação da operação
pretendida.
e)

Relação de substituição

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia é detentora da totalidade das ações emitidas pela Incorporada.
f)

Nas operações envolvendo sociedades controladoras, controladas ou sociedades sob controle comum

i. Relação de substituição de ações calculada de acordo com o art. 264 da Lei nº 6.404, de 1976
Não aplicável, conforme item 5 (e) acima.
ii. Descrição detalhada do processo de negociação da relação de substituição e demais termos e condições da
operação
Não aplicável, conforme item 5 (e) acima.
iii. Caso a operação tenha sido precedida, nos últimos 12 (doze) meses, de uma aquisição de controle ou de
aquisição de participação em bloco de controle: (a) análise comparativa da relação de substituição e do preço
pago na aquisição de controle; e (b) razões que justificam eventuais diferenças de avaliação nas diferentes
operações
Não aplicável, conforme item 5 (e) acima.
iv. Justificativa de por que a relação de substituição é comutativa, com a descrição dos procedimentos e
critérios adotados para garantir a comutatividade da operação ou, caso a relação de substituição não seja
comutativa, detalhamento do pagamento ou medidas equivalentes adotadas para assegurar compensação
adequada
Não aplicável, conforme item 5 (e) acima.
6.
Cópia das atas de todas as reuniões do conselho de administração, conselho fiscal e comitês especiais
em que a operação foi discutida, incluindo eventuais votos dissidentes
A operação foi objeto de deliberação pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em
19 de março de 2021. Referida ata encontra-se disponível, ainda, no website da Companhia

(www.hermespardini.com.br/ri), no website da CVM (www.gov.br/cvm) e no website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (www.b3.com.br).
7.
Cópia de estudos, apresentações, relatórios, opiniões, pareceres ou laudos de avaliação das
companhias envolvidas na operação postos à disposição do acionista controlador em qualquer etapa da
operação
O Laudo de Avaliação da Incorporada constitui o Anexo IX da presente Proposta da Administração.
7.1.
Identificação de eventuais conflitos de interesse entre as instituições financeiras, empresas e os
profissionais que tenham elaborado os documentos mencionados no item 7 e as sociedades envolvidas na
operação
Não foram identificados conflitos de interesse.
8.

Projetos de estatuto ou alterações estatutárias das sociedades resultantes da operação

Não aplicável, pois o Estatuto Social da Companhia não será alterado em razão da operação.
9.

Demonstrações financeiras usadas para os fins da operação, nos termos da norma específica

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 nº 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.
10.
Demonstrações financeiras pro forma elaboradas para os fins da operação, nos termos da norma
específica
Não aplicável, conforme item 9 acima.
11.
Documento contendo informações sobre as sociedades diretamente envolvidas que não sejam
companhias abertas, incluindo:
a)

Fatores de risco, nos termos dos itens 4.1 e 4.2 do formulário de referência

As informações referentes à Incorporada, enquanto empresa controlada da Companhia e atuante no mesmo
ramo de mercado, não apresenta riscos distintos daqueles apresentados pela Companhia em seu formulário de
referência.

b)
Descrição das principais alterações nos fatores de riscos ocorridas no exercício anterior e expectativas
em relação à redução ou aumento na exposição a riscos como resultado da operação, nos termos do item 5.4
do formulário de referência
A Companhia, em seu formulário de referência, identifica todas as variações de riscos de seu grupo empresarial,
incluindo as subsidiárias. Nesse sentido, não houve a identificação de alterações dos fatores de riscos,
especificamente para a Incorporada.
c)

Descrição de suas atividades, nos termos dos itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 do formulário de referência

A Incorporada atua no mesmo ramo da Companhia, sendo que a descrição das atividades constantes do
formulário de referência abarca também as atividades desempenhadas pela Incorporada. No entanto, vale
destacar os seguintes dados da Incorporada:
O Solução foi fundado em 2010 e desde então vem atuando na prestação de serviços de laboratório de apoio,
oferecendo soluções Lab-to-Lab a clientes localizados, principalmente, na região Sul do Brasil.
d)

Descrição do grupo econômico, nos termos do item 15 do formulário de referência

A descrição constante no item 15 do formulário de referência da Companhia, reflete de forma exata o mesmo
grupo empresarial da Incorporada.
e)

Descrição do capital social, nos termos do item 17.1 do formulário de referência

O Solução possui capital social, subscrito e integralizado, de R$200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em
200.000 (duzentas mil) ações.
12.
Descrição da estrutura de capital e controle depois da operação, nos termos do item 15 do formulário
de referência
Não aplicável, uma vez que não será alterada a estrutura de capital ou controle da Companhia.
13.
Número, classe, espécie e tipo dos valores mobiliários de cada sociedade envolvida na operação
detidos por quaisquer outras sociedades envolvidas na operação, ou por pessoas vinculadas a essas
sociedades, conforme definidas pelas normas que tratam de oferta pública para aquisição de ações
A Companhia é titular de 100% (cem por cento) do capital social da Incorporada, conforme demonstrado no
item 11 (e).
14.
Exposição de qualquer das sociedades envolvidas na operação, ou de pessoas a elas vinculadas,
conforme definidas pelas normas que tratam de oferta pública para aquisição de ações, em derivativos
referenciados em valores mobiliários emitidos pelas demais sociedades envolvidas na operação
Não aplicável.

15.
Relatório abrangendo todos os negócios realizados nos últimos 6 (seis) meses pelas pessoas abaixo
indicadas com valores mobiliários de emissão das sociedades envolvidas na operação: (a) Sociedades
envolvidas na operação: (i) Operações de compras privadas: preço médio; quantidade de ações envolvidas;
valor mobiliário envolvido; percentual em relação a classe e espécie do valor mobiliário; demais condições
relevantes; (ii) Operações de vendas privadas: preço médio; quantidade de ações envolvidas; valor mobiliário
envolvido; percentual em relação a classe e espécie do valor mobiliário; demais condições relevantes; (iii)
Operações de compra em mercados regulamentados: preço médio; quantidade de ações envolvidas; valor
mobiliário envolvido; percentual em relação a classe e espécie do valor mobiliário; demais condições
relevantes; (iv) Operações de venda em mercados regulamentados: preço médio; quantidade de ações
envolvidas; valor mobiliário envolvido; percentual em relação a classe e espécie do valor mobiliário; demais
condições relevantes; e (b) Partes relacionadas a sociedades envolvidas na operação: (i) Operações de
compras privadas: preço médio; quantidade de ações envolvidas; valor mobiliário envolvido; percentual em
relação a classe e espécie do valor mobiliário; demais condições relevantes; (ii) Operações de vendas privadas:
preço médio; quantidade de ações envolvidas; valor mobiliário envolvido; percentual em relação a classe e
espécie do valor mobiliário; demais condições relevantes; (iii) Operações de compra em mercados
regulamentados: preço médio; quantidade de ações envolvidas; valor mobiliário envolvido; percentual em
relação a classe e espécie do valor mobiliário; demais condições relevantes; (iv) Operações de venda em
mercados regulamentados: preço médio; quantidade de ações envolvidas; valor mobiliário envolvido;
percentual em relação a classe e espécie do valor mobiliário; demais condições relevantes
Não aplicável.
16.
Documento por meio do qual o Comitê Especial Independente submeteu suas recomendações ao
Conselho de Administração, caso a operação tenha sido negociada nos termos do Parecer de Orientação CVM
nº 35, de 2008
Não aplicável.

Anexo VII – Informações Indicadas no Anexo 21 da ICVM 481/09 com Relação à
Empresa Avaliadora
1. Listar os avaliadores recomendados pela administração
A Administração da Companhia vem recomendar para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 28
de abril de 2020, em conformidade com o Artigo 21, da instrução nº 481/2009, a ratificação da nomeação da
seguinte empresa de avaliação especializada a qual será responsável pela elaboração do laudo de avaliação
contábil do patrimônio líquido da Incorporada, a ser vertido à Companhia:
INVESTOR CONSULTING PARTNERS CONSULTORIA LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de nova
Lima, Estado de Minas Gerais, na Rua Min. Orozimbo Nonato, nº 215, 6º andar, Bairro Vila da Serra, CEP 34.006053, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.711.795/0001-98 (“Investor”).
2. Descrever a capacitação dos avaliadores recomendados
A Investor é uma consultoria especializada em avaliações, sejam elas de empresas ou empreendimentos,
imobiliárias e de ativos fixos. Além disso, os profissionais formam um corpo executivo e técnico altamente
qualificado, com diferentes backgrounds, competências e experiências, fornecendo serviços de excelência e
inovadores para as empresas. Em constante crescimento, a Investor já atendeu mais de 250 empresas dos mais
diversos setores da economia brasileira em 20 estados do Brasil, sempre com foco no sucesso de seus clientes.
3. Fornecer cópia das propostas de trabalho e remuneração dos avaliadores recomendados
Nos termos do Anexo 21 da Instrução CVM 481, segue anexa a essa Proposta da Administração cópia da proposta
de trabalho e remuneração do avaliador recomendado. (Anexo VIII).
4.
Descrever qualquer relação relevante existente nos últimos 3 (três) anos entre os avaliadores
recomendados e partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse
assunto
Até a data da presente Proposta, não havia qualquer relação entre os avaliadores recomendados e quaisquer
partes relacionadas à Companhia, conforme definidas nas regras contábeis aplicáveis.

Anexo VIII – Proposta de Trabalho da Investor

PROPOSTA COMERCIAL
ICP 01003621

Hermes Pardini
Sr. Fernando Faria

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2021.
ICP 01003621

À Hermes Pardini
A/C.: Sr. Fernando Faria

Referente: Proposta de Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil para
fins de incorporação
Esta proposta tem por escopo o interesse inicial manifestado pelo Sr. Fernando Faria
em se determinar o valor do patrimônio líquido contábil da SOLUCAO LABORATORIO
DE ANALISES CLINICAS S/A" CNPJ: 12.338.563/0001-73 (“Empresa” ou “Incorporada”),
para fins de incorporação pelo Instituto Hermes Pardini S/A (“Incorporadora”) nos
termos do art. 1.117 do Código Civil. A solução proposta pela Investor é a realização
de um trabalho de Valuation da Empresa, possibilitando uma avaliação do
patrimônio a ser vertido pela Incorporada à Incorporadora, em conformidade com
o disposto nos Artigos 226 e 227 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada, e
no § 2º do Art. 1.117 da Lei 10.406, de 10/01/2002.
Baseado na filosofia da Investor de alocar os melhores recursos possíveis na gestão
de seus projetos, este projeto será executado por uma equipe liderada por um de
nossos sócios. Toda a equipe Investor possui larga experiência na área de Finanças
Corporativas, Fusões e Aquisições (M&A), Consultoria Imobiliária e Gestão do Ativo
Imobilizado.
Agradecemos mais uma vez pela oportunidade e confiança depositada e
esperamos poder trabalhar junto a Hermes Pardini neste importante projeto.

Atenciosamente,

Rodrigo Coelho de Oliveira
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1.
Escopo e Cronograma
A Investor propõe a realização do projeto nas seguintes etapas:
Módulo I – Análise das informações da Empresa:
a) Análise do Contrato/Estatuto Social da Empresa;
b) Análise da Estrutura Societária da Empresa e da Incorporadora;
c) Análise dos demonstrativos financeiros dos 03 últimos exercícios (2018 a 2020 – último
disponível);
d) Análise da documentação comprobatória dos itens mais relevantes da Incorporada
e) Análise e cálculo da relação de substituição a ser atribuída aos sócios da Incorporada;
f)

Compilação dos resultados e elaboração do Laudo de Avaliação.

Avaliação pelo Valor Contábil
Valor Contábil:
A avaliação pelo Valor Contábil de um ativo talvez seja a menos subjetiva das metodologias de
avaliação de empresas, uma vez que se baseia nos números atuais da empresa presentes nos seus
demonstrativos contábeis, de acordo com leis e princípios contábeis. Segundo esta metodologia, o
valor da empresa é equivalente ao valor dos seus ativos líquido de seus passivos com terceiros
(bancos, fornecedores, governo, etc.). Não considera a capacidade de geração de caixa da
empresa a partir dos recursos nela aplicados e sim o seu valor contábil em um determinado período.
Entrega: Laudo de Avaliação, com todos os pontos descritos, contendo os resultados e
detalhamento das atividades desenvolvidas.
Os serviços elencados acima terão como prazo 15 (quinze) dias úteis, contados da assinatura desta
Proposta e do envio de todas as informações elencadas em Check-List a ser enviado à Empresa. O
cumprimento dos prazos estipulados dependerá diretamente da disponibilidade do cliente para as
reuniões necessárias e a disponibilidade e confiabilidade das informações necessárias para a
elaboração dos trabalhos. Alterações solicitadas após a entrega do Laudo final estarão sujeitas a
novo orçamento.
2.

Honorários Profissionais
Investimento
Data de Pagamento

Valor

Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços

R$ 4.100,00

Após 30 dias da assinatura do contrato

R$ 4.100,00

Total

R$ 8.100,00

* Caso o Laudo de Avaliação não possa ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias pelo não envio, pela Empresa, das
informações necessárias descritas em Check-List, será devida a Parcela Final no 16º (décimo sexto) dia a contar da
assinatura desta Proposta.
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Ao receber a minuta do laudo, a Contratante terá o prazo de até 07 (sete) dias para solicitar
esclarecimentos e aprovar a minuta para emissão do laudo final. Decorrido o referido prazo, a
Investor poderá considerar o trabalho como encerrado, ficando, desde já, autorizada a emitir a
fatura final, independentemente da emissão do laudo final. Após a aprovação da minuta, a Investor
terá o prazo de 07 (sete) dias para emissão do relatório final. Alterações solicitadas após a entrega
do Laudo digital estarão sujeitas a novo orçamento.
Será de responsabilidade da Empresa o pagamento das despesas incorridas pelos nossos profissionais
e que sejam resultantes diretas da execução do projeto (ex: deslocamento, ao valor de R$0,90 noventa centavos - por quilômetro rodado, hospedagem, alimentação, comunicação), mediante
a apresentação de documentos comprobatórios. Todas as despesas, antes de serem realizadas,
serão previamente aprovadas pela Empresa. Tal pagamento deverá ser realizado no prazo de 05
(cinco) dias uteis após a simples solicitação da Investor neste sentido.
Os referidos honorários abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições
fiscais e parafiscais).
O atraso ou não pagamento dos honorários nos prazos descritos acarretará juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, tendo como consequência
imediata o vencimento antecipado integral do Contrato, situação em que as parcelas
vencidas e vincendas passarão a ser imediatamente devidas.
Em caso de atraso ou não pagamento de qualquer parcela, poderá a Investor, a seu critério,
interromper a prestação dos serviços listados nesta Proposta até que sejam devidamente
regularizadas pela Contratante.
3.

Equipe

José Antônio de Sousa Neto:
Graduado em Engenharia Civil pela UFMG, MBA em International Banking and Finance e PhD em
Finanças e instrumentos de avaliação estratégica pela Universidade de Birmingham; construiu sua
carreira nos grupos Andrade Gutierrez e Mendes Júnior e foi representante em Minas Gerais da United
Kingdom Trade and Investment (UKTI), além de ter atuado na Tesouraria do Lloyds Bank; foi por 8 anos
executivo da Fundação Dom Cabral, onde respondia pelo PDA (Programa de Desenvolvimento de
Acionistas). Exerceu o cargo de Cônsul Honorário do Reino Unido em Minas Gerais no período de
Julho de 2007 até Julho de 2015; atualmente é membro da Câmara de Arbitragem de Minas Gerais
como especialista de infraestrutura e construção pesada e integra as equipes de M&A e Corporate
Finance da Investor.
Rodrigo Coelho de Oliveira:
Graduado em Direito pela UFMG e Analista em Comércio Exterior pela Aduaneiras. Administrador de
Carteiras e Valores Mobiliários credenciado pela CVM; cursando atualmente MBA na University of
Edinburgh, Escócia; possui MBA em Gestão de Negócios pela Faculdade Milton Campos; teve
passagem pela AmCham; foi fundador da CCIABM – Câmara de Comércio, Indústria e
Agropecuária Brasil-Moçambique; foi Presidente do Conselho Jovem da Associação Comercial e
Empresarial de Minas Gerais (ACMinas); foi Vogal da Jucemg e atualmente é Diretor Geral da
Investor.
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Rodrigo Otávio Müller Garcia:
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 de empresa especializada em processos de Turnaround, liderando equipe
multidisciplinar visando reestruturação financeira e estruturação operacional de diversas empresas
do ramo industrial e de serviços; atualmente é Diretor Técnico da Investor.
4.

Sigilo das Informações

As Partes obrigam-se a manter em caráter de estrita confidencialidade e no mais absoluto sigilo
quaisquer dados ou informações considerados expressamente e por escrito como sigilosos a
que venham a ter acesso, conhecimento ou que venham a lhes ser confiados em razão da
execução dos trabalhos, comprometendo-se, outrossim, a não revelar, utilizar ou dar
conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que nenhum de
seus representantes legais, empregados e/ou prepostos faça uso indevido desses dados ou
informações.
É considerada informação expressamente sigilosa e confidencial toda a remuneração descrita
nesta proposta, não podendo as Partes, em nenhuma hipótese, dar conhecimento a terceiros
sobre a mesma.
As obrigações de sigilo e confidencialidade previstas acima vincularão as Partes durante a
execução dos trabalhos e continuarão na hipótese de seu término, independentemente do
motivo a que este venha a ocorrer.
A Investor poderá basear-se em informações prestadas pela Empresa, seus acionistas,
assessores, ou outros consultores contratados, adicionalmente a eventuais fontes públicas para
o desenvolvimento dos trabalhos nos termos desta Proposta. Entretanto, a Investor não fará
nenhuma verificação independente quanto à veracidade e precisão destas informações, não
podendo lhe ser imputada nenhuma responsabilidade com relação a eventuais incorreções,
imprecisões ou ilicitudes a respeito das referidas informações. Toda e qualquer informação,
sugestão ou recomendação comprovadamente feita ou prestada pela Investor à Empresa
e/ou aos acionistas por escrito ou de forma verbal, é direcionada para o seu uso e benefício
na transação especificada, e não será usada para outro propósito, nem será reproduzida,
citada ou reportada, sem a prévia autorização da Investor, por escrito.
Nenhuma parte utilizará o nome da outra para qualquer propósito e nenhuma parte ou
totalidade dos relatórios e documentos produzidos serão divulgados externamente sem a
devida autorização formal.
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5.

Observações Gerais

Os trabalhos serão realizados pela Investor com base no melhor esforço, de maneira que os
resultados atinjam os objetivos desejados. Para isso, alocamos no projeto uma equipe de profissionais
altamente qualificados e habilitados.
Embora acreditemos que o tempo e custo propostos são adequados à execução do programa, a
real conclusão do trabalho no referido prazo depende não somente no trabalho diário a ser
realizado como também de eventuais mudanças de direção solicitadas pela Empresa e/ou seus
acionistas. Estaremos trazendo estas situações à sua atenção assim que reconheçamos fatores que
afetarão estas estimativas.
Qualquer modificação neste acordo deverá ser confirmada por escrito e autorizada por
representantes legais ou autorizados da Empresa e/ou seus acionistas e da Investor.
Qualquer decisão tomada pela Empresa e seus acionistas/quotistas será de sua única e exclusiva
responsabilidade, em função da própria análise dos riscos e benefícios envolvidos na transação,
ficando a Investor isenta de qualquer responsabilidade por eventuais perdas, danos, despesas e
demandas judiciais de terceiros, surgidas a partir da data de assinatura desta Proposta.
Uma vez concluídos os trabalhos, a Investor poderá divulgar o escopo dos serviços prestados para
terceiros a título de case para referências futuras, exceto os valores e demais informações
sigilosas referentes nesta Proposta.
As Partes não poderão em nenhuma hipótese assumir qualquer espécie de compromissos ou
obrigações em nome da outra Parte sem sua prévia e formal anuência.
6.

Lei de Regência e Foro

Este acordo será regido e interpretado pelas leis do Brasil, ficando eleito o foro da Comarca de Belo
Horizonte para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste, renunciando a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

Rua Maranhão, 1694/2º andar – Funcionários – CEP 30150-331 – Belo Horizonte – MG – Brasil – +55 (31) 2127-2270
Rua Visconde de Inhaúma, 83/17º andar – Centro – CEP 20091-007 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – +55 (21) 3174-1914
Rua Funchal, 411/5º andar – Vila Olimpia – CEP 04551-060 – São Paulo – SP – Brasil – +55 (11) 3230-2707
CNPJ 13.711.795/0001-98
www.investorcp.com

7.

Aceite

Aceita a proposta, deverá esta ser subscrita pelo Representante Legal da Empresa e retornada uma
cópia à Investor, para que os trabalhos possam ser iniciados, passando a adquirir forma de contrato,
nos moldes da legislação civil em vigor.
O prazo de contratação dos serviços objeto desta proposta é de 04 (quatro) meses contados da
assinatura, podendo ser prorrogado formalmente de comum acordo entre as partes.
Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias.
Atenciosamente,

RODRIGO COELHO DE OLIVEIRA
Diretor Geral
Aceite:
____________________________________
(Local/Data)

______________________________________
Representante

CNPJ da Empresa Contratante:

Testemunha 01:

Testemunha 02:

CPF:

CPF:
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Anexo IX – Laudo de Avaliação

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

6

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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Seção V

Glossário
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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

23

Anexo X (A) – Relatório de Origens e Justificativa
A Administração do Instituto Hermes Pardini S.A. (“Companhia”) coloca à disposição dos acionistas da
Companhia o presente Relatório de Origem e Justificativa relativo à proposta de alteração do Estatuto Social da
Companhia para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2021, em
conformidade com o Artigo 11, inciso II da ICVM 481/09.
Conforme artigo 13, inciso (iii), do Estatuto Social da Companhia, cabe à assembleia geral aprovar alterações ao
Estatuto Social da Companhia, o que inclui sua consolidação.
(i) Alteração do artigo 20 do Estatuto Social
A proposta de alteração do artigo 20 do Estatuto Social tem como objetivo refletir a estrutura organizacional
vigente e as responsabilidades de cada membro da Diretoria Estatutária.
A Administração esclarece que não há efeitos econômicos decorrentes das alterações apresentadas.

Anexo X (B) – Alterações Estatutárias
Versão Proposta
(cópia marcada em relação à versão anterior)
Artigo 20:
A Diretoria será composta por, no mínimo,
2 (dois) e, no máximo, 6 (seis) 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 Negócios 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 prestem
depoimentos em nome da Companhia perante as
autoridades requisitantes, responsabilizando-se
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

Justificativas

A proposta de alteração do artigo 20 do Estatuto
Social tem como objetivo refletir a estrutura
organizacional vigente e as responsabilidades de cada
membro da Diretoria Estatutária.

controlar a Área Administrativa Financeira 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, Tecnologia da
Informação; 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 VicePresidente Comercial e de Marketing: administrar,
dirigir e controlar a unidade estratégica responder
pelos resultados das unidades estratégicas de
negócio Apoio Medicina Personalizada e
Toxicológicos,
responsabilizando-se
pelos
resultados acordados junto ao Conselho de
Administração, além de definir diretrizes e
responder pela estratégia comercial e de
marketing 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 das unidades de Captação e Apoio
e junto aos negócios e às autogestões, operadoras
de planos de saúde (seguros saúde, cooperativas
médicas e empresas de medicina de grupo) e afins;
definir e desdobrar a projeção anual de vendas;
organizar e supervisionar as áreas de
Criopreservação e Medicina de Precisão;
promover pesquisas de mercado; definir os preços
dos serviços, encargos e prazos de pagamento, em
razão das condições de mercado e dos custos; dar
diretrizes e definir a política de inovação da
Companhia; 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, Logística, Almoxarifado, e Qualidade e
Alimentação do Grupo, tendo como principais
atribuições, além daquelas cometidas por lei, a
responsabilidade pela produção de análises
clínicas e anatomia patológica, 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 Captação 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 e Alimentação do Grupo; além de
assegurar a integração das áreas administrativas
e de 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°: Os Diretores ficam dispensados de
prestar caução, como permitido por Lei.
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°: O cargo de Diretor de Relações com
Investidores pode ser cumulado por outro Diretor
da Companhia.
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 9°: 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.
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.

Anexo XI – Proposta de Estatuto Social Consolidado

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.
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 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.
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)

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;

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

(xii)

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.
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 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.
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;

(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 prestem depoimentos em nome da
Companhia perante as autoridades requisitantes, responsabilizando‐se 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 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 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)

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.

(iii)

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

(viii)
(ix)

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:
(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:
seu lugar.

Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará

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.
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)
(i)

(ii)
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, 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 (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.
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.

*****

