Blumenau, 14 de janeiro de 2011
2011 – Cia. Hering (BM&FBOVESPA: HGTX3), uma das
maiores empresas do setor de varejo e design de vestuário do Brasil, antecipa
informações não auditadas sobre os resultados do quarto trimestre de 2010 (4T10),
conforme seu compromisso de transparência com o mercado de capitais.
A Cia. Hering apresentou, no 4T10, um crescimento de 41,6% na receita bruta total
comparado ao 4T09.
Neste trimestre, as vendas totais da rede Hering Store cresceram 41,9 %, sendo 20,6%
no critério “mesmas lojas” em comparação ao mesmo período do ano anterior.
A Cia. Hering encerrou o 4T10 com 347 lojas Hering Store, sendo 43 próprias e 78 PUC,
sendo 6 próprias. Além disso, em linha com os planos de reposicionamento das outras
marcas, a Companhia inaugurou duas lojas próprias Hering Kids e uma loja exclusiva da
marca dzarm., todas na cidade de São Paulo – SP.
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Para mais informações, acesse o site de RI da Cia. Hering no endereço:
www.ciahering.com.br/ri..
www.ciahering.com.br/ri
Sobre a Cia. Hering - Com uma história de 130 anos, a Cia. Hering é uma das maiores empresas de varejo e design de
vestuário do Brasil, que atua no varejo com quatro marcas: Hering, Hering Kids, PUC e dzarm. No Brasil, a atuação da
Companhia é realizada a partir de três canais de distribuição: i) lojas próprias e franqueadas Hering e PUC; ii) lojas de
varejo multimarcas Hering, Hering Kids, PUC e dzarm. e; iii) Webstores Hering, PUC e dzarm.. No exterior, a Cia. Hering
comercializa suas marcas próprias por meio de franquias e do varejo multimarcas. Em 31 de dezembro de 2010, a
Empresa contava com 347 lojas Hering Store, 78 lojas PUC, 2 lojas Hering Kids e uma loja dzarm. em 26 estados
brasileiros, além de 15.853 clientes no varejo multimarca em todo o Brasil e 15 lojas franqueadas em diversos países da
América Latina.
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