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 21.05.2018 as informações abaixo, enviadas em português
pela Dynamo Administração em Recursos Ltda., e Dynamo International Gestão de Recursos
Ltda.
Blumenau, 22 de maio de 2018.

Rafael Bossolani
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2018
À
CIA. HERING
Rua Hermann Hering, nº 1790
Blumenau - SC
At.:

Sr. Rafael Bossolani (Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores)

Ref.: Comunicação de negociação com ações de emissão da CIA Hering (“Companhia”),
nos termos do art. 12 da Instrução CVM 358/02
Em cumprimento à Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, a DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE
RECURSOS LTDA., sociedade inscrita perante o CNPJ/MF sob o nº 72.116.353/0001-62, e DYNAMO
INTERNACIONAL GESTÃO

DE

RECURSOS LTDA., sociedade inscrita perante o CNPJ/MF sob o nº

07.880.927/0001-02, ambas com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de
Paiva, nº 1.235, 6º andar, Leblon, CEP 22440-034 (“Gestoras”), na qualidade de gestoras de
fundos de investimento acionistas da Companhia (“Fundos”), vêm pela presente informar que em
razão da aquisição de ações ordinárias de emissão da Companhia no ambiente da B3, os Fundos
atingiram participação equivalente a 5,76% do capital social votante e total da Companhia e
passaram a ser detentores de 9.317.300 ações ordinárias de emissão da Companhia.
A participação acionária ora adquirida tem por objetivo o investimento na Companhia, sem
alteração de sua composição de controle ou estrutura administrativa. As Gestoras informam,
ainda, que avaliam a oportunidade e conveniência de adquirir participação adicional no capital
social da Companhia.
Por fim, os signatários esclarecem que os Fundos não são titulares, direta ou indiretamente, de
quaisquer outros direitos de subscrição, debêntures conversíveis em ações, instrumentos
financeiros derivativos referenciados em valores mobiliários de emissão da Companhia ou de
quaisquer outros valores mobiliários de emissão da Companhia e que não foram celebrados
contratos regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de
emissão da Companhia.

Solicitamos, por gentileza, que seja dado cumprimento §6º do artigo 12º da Instrução CVM nº
358/02.
DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
DYNAMO INTERNACIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
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