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 02.03.2018 as informações abaixo, enviadas pela Somerset
Capital Management LLP.
Blumenau, 05 de março de 2018.

Rafael Bossolani
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Londres, 2 de março de 2018
SOMERSET CAPITAL MANAGEMENT LLP
Att.: Sr. Bruno S. Brasil
Diretor de Relações com Investidores
Cia. Hering S.A.
Rua do Rocio, 430 – 3º andar – Vila Olimpia
04552-000, São Paulo, SP
Ref.:

Aumento de participação acionária relevante na Cia. Hering S.A.

Prezados Senhores,
1.
Em cumprimento ao que estabelece o artigo 12 da Instrução CVM nº 358, de 3.1.2002,
conforme alterada, SOMERSET CAPITAL MANAGEMENT LLP, uma sociedade constituída de
acordo com as leis do Reino Unido, com sede em 22 Carlisle Place, Londres, SW1P 1JA, Reino
Unido (“Somerset”), na qualidade de gestora discricionária de carteiras, vem à presença de
V.Sas. informar que carteiras de clientes sob sua gestão, adquiriram, em operações realizadas
em bolsa de valores, certas ações ordinárias de emissão da Cia. Hering S.A. (“Companhia”),
detendo atualmente, portanto, 8.191.813 ações ordinárias, representando 5,06% de todas as
ações ordinárias emitidas pela Companhia.
2.
Adicionalmente, a Somerset informa que não detém instrumentos derivativos
referenciados em ações de emissão da Companhia
3.
A Somerset também informa que possui poderes de voto em nome de certos clientes,
atinentes aos poderes de gestão discricionária.
4.
Trata-se de um investimento minoritário que não tem o objetivo de alterar a composição
do controle ou a estrutura administrativa da Companhia. Atualmente, a Somerset não pretende
adquirir, em nome de seus clientes, quaisquer ações adicionais de emissão da Companhia com
a intenção de adquirir o controle ou alterar a estrutura administrativa da Companhia. A Somerset
não detém valores mobiliários de emissão da Companhia para suas contas próprias.
5.
Os representantes legais dos clientes da Somerset no Brasil, para fins do artigo 119 da
Lei 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada, são o Banco Citibank S.A., CNPJ
nº 33.868.597/0001-40 e o Banco J.P. Morgan S.A. DTVM, CNPJ nº 33.851.205/0001-30.
Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se façam
necessários, e solicitamos que os contatos de V.Sas. com relação à presente correspondência,
sejam feitos por meio de nossos advogados no Brasil, Sr. Fernando J. Prado Ferreira (telefone:
(55 11) 3247-8583; e-mail: fpradoferreira@pn.com.br) ou Sr. José Paulo P. Duarte (telefone:
(55 11) 3247-6062; e-mail: jduarte@pn.com.br).

Atenciosamente,

SOMERSET CAPITAL MANAGEMENT LLP

__________________________________
Robert Diggle
Chief Operating Officer and Compliance Officer

