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COMUNICADO AO MERCADO

Belo Horizonte, 09 de janeiro de 2018 - O Instituto Hermes Pardini S.A. (BM&FBOVESPA: PARD3)
(“Companhia”) comunica a seus acionistas e ao mercado que, nos termos do artigo 12 da Instrução CVM nº
358/2002, conforme alterada, recebeu nesta data de seus acionistas: (i) AP Participacoes e Gestão de
Negocios EIRELI (“AP Participações”) e Áurea Maria Pardini (“Áurea”), (ii) RP Participacoes e Gestão de
Negocios EIRELI (“RP Participações”) e Regina Pardini (“Regina”) ; e (iii) VP Participacoes e Gestão de Negocios
EIRELI (“VP Participações”) e Victor Cavalcanti Paridni (“Victor” e em conjunto, “Acionistas”), declarações de
aquisição/alienação de participação acionária, através das quais os Acionistas informam que:
i.

Em virtude da dissolução, liquidação e extinção da AP Participações, a acionista Áurea, sua única
titular, recebeu a totalidade das 27.532.166 (vinte e sete milhões, quinhentos e trinta e dois mil,
cento e sessenta e seis) ações ordinárias da Companhia detidas anteriormente pela AP Participações
e, portanto, já detidas indiramente por Áurea. Desse modo, Áurea passou a deter diretamente
28.261.833 (vinte e oito milhões, duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e trinta e três) ações
ordinárias da Companhia, que representam 21,6% do total de ações emitidas pela Companhia.

ii.

Em virtude da redução de capital da RP Participações, a acionista Regina, sua única titular, recebeu a
totalidade das 27.532.166 (vinte e sete milhões, quinhentos e trinta e dois mil, cento e sessenta e
seis) ações ordinárias da Companhia detidas anteriormente pela RP Participações e, portanto, já
detidas indiramente por Regina. Desse modo, Regina passou a deter diretamente 28.261.833 (vinte e
oito milhões, duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e trinta e três) ações ordinárias da
Companhia, que representam 21,6% do total de ações emitidas pela Companhia.

iii.

Em virtude da redução de capital da VP Participações, o acionista Victor, seu único titular, recebeu a
totalidade das 27.532.166 (vinte e sete milhões, quinhentos e trinta e dois mil, cento e sessenta e
seis) ações ordinárias da Companhia detidas anteriormente pela VP Participações e, portanto, já
detidas indiramente por Victor. Desse modo, Victor passou a deter diretamente 28.261.833 (vinte e
oito milhões, duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e trinta e três) ações ordinárias da
Companhia, que representam 21,6% do total de ações emitidas pela Companhia.

Os Acionistas declararam ainda que: (a) o objetivo da operação acima mencionada não é a alteração do
controle acionário ou da estrutura administrativa da Companhia, tendo em vista que as ações transferidas
permanecem vinculadas ao acordo de acionistas vigente da Companhia; (b) não detém bônus de subscrição,
direitos de subscrição de ações, opções de compra de ações, debêntures conversíveis em ações, ou qualquer
outro valor mobiliário de emissão da Companhia.
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