CNPJ 78.876.950/0001-71
Companhia Aberta de Capital Autorizado
Blumenau/SC

A CIA. HERING, em atendimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº 358,
conforme alterada, informa que recebeu em 03.05.2018 as informações abaixo,
enviadas pela Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda.

Blumenau, 04 de maio de 2018.

Rafael Bossolani
Diretor de Financeiro e de Relações com Investidores

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2018.
À
CIA HERING (Companhia)

At.:

Diretor de Relações com Investidores - Sr. Rafael Bossolani
ri@hering.com.br

Ref.:

Alienação de Participação Acionária Relevante

Prezado Sr. Diretor de Relações com Investidores,

Vimos, nos termos da Instrução CVM nº 358/2002, informar que FUNDOS DE INVESTIMENTOS
geridos por OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 05.395.883/0001-08, (em conjunto denominados
“INVESTIDORES”), em negociações realizadas no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo –
BOVESPA, ao final do dia 27 de abril de 2018, ALIENARAM o total de 1.012.500 ações ordinárias
(HGTX3) de emissão da Companhia e RECEBERAM EM DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO
2.400 ações ordinárias (HGTX3) de emissão da Companhia, passando a deter, no fechamento
do dia 27 de abril de 2018, o total de 7.264.452 ações ordinárias de emissão da Companhia. A
participação dos INVESTIDORES representa, em conjunto, atualmente 4,47% do total de ações
ordinárias de emissão da Companhia. Ressalte-se que a posição mantida pelos INVESTIDORES
decorre exclusivamente de suas respectivas estratégias de investimento, não tendo o objetivo
de alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia.

Comunicamos, ainda, que os INVESTIDORES (i) não detêm bônus de subscrição, direitos de
subscrição de ações, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações de
emissão da Companhia; e (ii) não firmaram acordo ou contrato regulando o exercício do direito
de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia.

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.

