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8 de fevereiro de 2008
Companhia Hering
Rua Hermann Hering, nº 1.790, Bom Retiro
89010-900 Blumenau – SC
At.:

Sr. Fábio Hering
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

RE:
Aquisição de Participação Acionária Relevante na
Companhia Hering
Prezado Sr.,
A
Federated
Equity
Management
Co.
of
Pennsylvania
(“Federated Management”), uma sociedade da Pensilvânia,
para fins de cumprimento à Seção 12 da Instrução CVM
358/02, posteriormente alterada pela Instrução CVM 449/07,
vem neste ato informar a Companhia Hering (a “Sociedade”)
sobre os itens a seguir:
A Federated Management está registrada como consultor
financeiro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos
Estados Unidos de acordo com a seção 203 da Lei dos
Consultores de Investimento [Investment Advisers Act] de
1940, e alterações posteriores, e atua na condição de
gestor de investimento discricionário em nome de várias
contas separadas (as “Contas”) que detêm uma participação
acionária na Sociedade. As ações estão registradas em nome
das Contas de acordo com as respectivas participações.
Em 30 de julho de 2007, as Contas adquiriram, no conjunto,
o total de 2.988.700 ações ordinárias de emissão da
Sociedade, representativas de 5,54% das ações ordinárias em
circulação.
A Federated Management adquiriu as participações acionárias
para as Contas em sua qualidade de gestor de investimento
discricionário para as, e unicamente em benefício das,
Contas, e as participações foram adquiridas unicamente para
fins de investimento. Nesse sentido, a Federated Management

informa que tais aquisições não têm por finalidade alterar
o controle ou influenciar na estrutura de administração da
Sociedade.
A Federated Management informa também que em 24 de janeiro
de 2008, as Contas não detinham quaisquer debêntures
conversíveis em ações de emissão da Sociedade e não eram
uma parte em nenhum acordo ou contrato de regulamentação do
direito de voto ou compra e venda de valores mobiliários de
emissão da Sociedade.
Atenciosamente,
Federated Equity Management Company of Pennsylvania
Por:
Nome:
Cargo:

[Assinatura]
G. Andrew Bonnewell
Secretário

