CNPJ/MF nº 78.876.950/0001-71
Companhia Aberta de Capital Autorizado
Blumenau – Santa Catarina
A CIA. HERING, em atendimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº 358, conforme
alterada, informa que recebeu nesta data, as informações abaixo, enviadas pela Federated.
Blumenau, 12 de janeiro de 2011.
Frederico de Aguiar Oldani
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

10 de janeiro de 2011.
Sr. Frederico de Aguiar Oldani
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Cia. Herng
Rua Hermann Hering, 1790 – Bom Retiro
Blumenau – SC.

Ref.: Redução de Participação Relevante na Cia. Hering
Federated Equity Management of Pennsylvania (“Federated Management”), sociedade por ações
constituída sob as leis do estado da Pennsylvania, nos Estados Unidos da América, em
cumprimento ao disposto no Artigo 12 §4º da Instrução CVM 358/02, conforme alterada pela
Instrução CVM 449/07, vem, pela presente, informar à Cia. Hering (“Companhia”) o que segue
abaixo:
Federated Management encontra-se registrada na SEC – Securities and Exchange Commission
como consultora de investimentos, nos termos do Artigo 203 do Ato de Consultores de
Investimento de 1940 (Investment Advisers Act of 1940), o qual foi posteriormente aditado, e atua
como gestora de investimentos através de diferentes contas (“Contas”), que detém participação
acionária na Companhia. As ações são registradas em nome das Contas, de acordo com as
respectivas participações.
Em 08 de fevereiro de 2008, as Contas atingiram, em conjunto, o total de 5,54% do total das ações
ordinárias emitidas pela Companhia. Federated Management adquiriu as participações para as
Contas dentro de sua discricionariedade enquanto gestora de investimentos das Contas e somente
em benefício destas e as aquisições somente tem fins de investimento.
Recentemente, em 06 de janeiro de 2011, em razão da alienação de ações ordinária desde a última
notificação enviada pelo Federated Management para a Companhia, a participação total das Contas
no capital social da Companhia foi reduzida para menos de 5,00% do total do capital social da
Companhia. Em razão disso, as Contas agora detém, em conjunto, o total de 8.031.247 ações
ordinária de emissão da Companhia, representando 4,94% do total de ações ordinárias. A
Federated Kaufmann Fund detém 7.182.144 das referidas ações ordinárias, representando 4,414%
do total de ações ordinárias emitidas pela Companhia.
Federated Management informa também que, nesta data, as contas: (i) detém participação na
companhia com o propósito de investimento, sem a intenção de alterar o controle ou influenciar a

estrutura administrativa da Companhia, (ii) não detém quaisquer debêntures conversíveis em ações
de emissão da Companhia, e (iii) não são parte de nenhum acordo ou contrato regulando o
exercício do direito de voto ou compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia.
Atenciosamente,
Federated Equity Maangement Company of Pennsylvania

C. Todd Gibson
Sênior Corporate Counsel

