INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
CNPJ/MF nº 19.378.769/0001-76
NIRE nº 3130009880-0

FATO RELEVANTE

Belo Horizonte, 24 de abril de 2018 – O Instituto Hermes Pardini S.A. (B3: PARD3) (“Companhia”), em atendimento ao
disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica a seus
acionistas que o Sr. Roberto Antônio Mendes foi eleito para o cargo de Conselheiro de Administração na Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, realizada nesta data, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral que aprovar as
contas da Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, em substituição ao Sr. Amaury Guilherme
Bier, que deixa o cargo nesta data. A Companhia agradece ao Sr. Amaury Bier por toda a contribuição no exercício do cargo
de membro do Conselho de Administração.
A Companhia comunica, ainda, que foi aprovada a distribuição de dividendos relativos ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2017, no valor de R$4.240.563,27 (quatro milhões, duzentos e quarenta mil, quinhentos e sessenta e três reais
e vinte e sete centavos), equivalentes a R$0,03242359189 por ação ordinária de emissão da Companhia.
Os dividendos serão distribuídos e pagos aos acionistas de acordo com o cronograma abaixo:
Evento

Data

Data de corte para verificação da posição acionária dos
acionistas que fazem jus aos dividendos

30/04/2018

Data de pagamento dos dividendos

Até 30/05/2018

Atenciosamente,
Camilo de Lelis Maciel Silva
Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores Relações com Investidores
Instituto Hermes Pardini
Telefone: +55 (31) 3629-4503
ri@grupopardini.com.br
http://www.hermespardini.com.br/ri

INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
CNPJ/MF nº 19.378.769/0001-76
NIRE nº 3130009880-0

MATERIAL FACT
Belo Horizonte, April 24th, 2018 – Instituto Hermes Pardini S.A. (B3: PARD3) (“Company”), in compliance with the Brazilian
Securities and Exchange Commission ("CVM”) Ruling No. 358, dated January 3rd, 2002, announces to its shareholders that
Mr. Roberto Antônio Mendes was elected as a Member of the Board of Directors at the Ordinary and Extraordinary
Shareholders' Meeting, held on this date, with a term of office until the date of the General Meeting that approves the
Company's accounts for the fiscal year ended December 31th, 2018, to replace Mr. Amaury Guilherme Bier, who leaves his
post on this date. The Company would like to thank Mr. Amaury Bier for all his contribution as a member of the Board of
Directors.
The Company also announces to its shareholders that was approved the distribution of dividends related to the fiscal year
ended on December 31st, 2017, in the total amount of R$4,240,563.27 (four million, two hundred and forty thousand, five
hundred and sixty-three reais and twenty-seven cents), equivalent to R$ 0.03242359189 per common share issued by the
Company.
The dividends will be distributed and paid to shareholders pursuant to the chart below:
Evento
Record date to determine shareholders entitled
to the dividends
Dividends payment date

With the kindest regards,
Camilo de Lelis Maciel Silva
Chief Financial, Administrative and Investor Relations Officer
Instituto Hermes Pardini
Telefone: +55 (31) 3629-4503
ri@grupopardini.com.br
http://www.hermespardini.com.br/ri

Data
April 30th, 2018
Until May 30th, 2018

