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

FATO RELEVANTE

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2019 – O Instituto Hermes Pardini S.A. (B3: PARD3) (“Companhia”), em complemento
ao Fato Relevante divulgado pela Companhia em 09 de julho de 2018 e ao Comunicado ao Mercado divulgado pela
Companhia em 14 de dezembro de 2018, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, ocorreu a
transferência efetiva, para a Companhia, de 55,0% (cinquenta e cinco por cento) do capital social da Psychemedics Brasil
Exames Toxicológicos Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.075.074/0001-07, com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo (“Aquisição”), bem como a liquidação financeira do valor da Aquisição, tendo em vista o
cumprimendo de todas as condições precedentes no âmbito da Aquisição.

A Companhia, com o auxílio de consultores especializados concluiu que: (i) a Aquisição não representa um investimento
relevante para a Companhia, nos termos do parágrafo único do artigo 247 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”); (ii) a Aquisição não deverá ser submitida à assembleia geral da
Companhia, pois não foram observadas as hipóteses previstas no artigo 256, II, “b” ou “c” da Lei das Sociedades por Ações;
e (iii) a Aquisição não conferirá aos acionistas da Companhia o direito de recesso, nos termos do artigo 256, parágrafo 2º,
da Lei das Sociedades por Ações.
A Companhia, por meio de seu Departamento de Relações com Investidores, está à disposição para eventuais
esclarecimentos através do contato abaixo.
Atenciosamente,
Camilo de Lelis Maciel Silva
Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores
Instituto Hermes Pardini
Telefone: +55 (31) 3629-4503
ri@grupopardini.com.br
http://www.hermespardini.com.br/ri
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MATERIAL FACT
Belo Horizonte, February 27, 2019 - Instituto Hermes Pardini S.A. (B3: PARD3) (“Company”) pursuant to the Material Fact
disclosed on July 9, 2018 and the Notice to the Market disclosed on December 14, 2018, informs to its shareholders and the
market that, today, it was completed the effective transfer of 55.0% (fifty-five percent) of the capital stock of Psychemedics
Brasil Exames Toxicológicos Ltda. (“Acquisition”), as well as the financial settlement of the Acquisition, considering the
compliance with all the precedent conditions pursuant the Acquisition.
The Company, with the assistance of specialized consultants, concluded that: (i) the Acquisition does not represent a
relevant investment to the Company, pursuant to section 247, sole paragraph, of the Brazilian Corporate Law; (ii) the
Acquisition will not require approval from the Company’s shareholders, pursuant to section 256, II, “b” or“c” of the Brazilian
Corporate Law, and (iii) the approval of the Acquisition will not entitle dissenting shareholders withdrawal rights, pursuant
to the second paragraph of section 256 of the Brazilian Corporate Law.
The Company, by its Investor Relations Department, is available for any clarification through the contact below.
Yours sincerely,
Camilo de Lelis Maciel Silva
Chief Financial, Administrative and Investor Relations Officer
Instituto Hermes Pardini
Phone: +55 (31) 3629-4503
ri@grupopardini.com.br
http://www.hermespardini.com.br/ri

