CNPJ 78.876.950/0001-71
Companhia Aberta de Capital Autorizado
Blumenau/SC
COMUNICADO AO MERCADO
A Cia. Hering S.A.(“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM
nº 358 e suas alterações, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu
em 10/09/2019 da Verde Asset Management S.A., as informações abaixo sobre a alienação
de ações da Cia Hering, passando a deter 7.810.447 ações, equivalentes a 4,81% das ações
emitidas pela Companhia.

Blumenau, 11 de setembro de 2019.

Rafael Bossolani
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

São Paulo, 10 de setembro de 2019.
À
CIA HERING
A/C Sr. Rafael Bossolani
Diretor de Relações com Investidores
Rua do Rócio, no 430, 3º andar
Vila Olímpia – São Paulo – SP
E-mail: ri@ciahering.com.br
Ref.: Redução de Participação Acionária

Prezado Senhor,
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.749.539/000176 (doravante denominada "Verde"), solicita que V.Sa. comunique ao mercado em geral,
na forma do artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02, que fundos de investimento geridos
pela Verde (“Fundos Verde”) reduziram sua participação acionária no capital da CIA
HERING (“Companhia”), passando a deter 7.810.447 ações ordinárias emitidas pela
Companhia, que corresponde a 4,81% do capital social e do total emitido nessa espécie
de ação. A participação detida pelos Fundos Verde na Companhia é representada por
9.975.000 ações ordinárias detidas à vista e contratos de aluguel na qualidade de
“doadores” relativos a 2.164.553 ações ordinárias. Os Fundos Verde não detêm, nesta
data, quaisquer outros valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos
referenciados em ações de emissão da Companhia.
A Verde informa que a referida redução reflete apenas estratégia de investimento e que
não foi celebrado qualquer acordo ou contrato que regule o exercício do direito de voto
ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia. Nesse mesmo
sentido, a Verde declara que não pretende alterar a composição do controle ou a
estrutura administrativa da Companhia e que poderá avaliar a oportunidade e
conveniência do exercício ao direito de eleição de conselheiro fiscal e/ou de
administração em separado, nos termos da Lei 6.404/76.
Atenciosamente,

________________________________
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.

National Corporate Taxpayers Register (CNPJ) 78.876.950/0001-71
Publicly-Held Company with Authorized Capital
Blumenau/SC
NOTICE TO THE MARKET
Cia. Hering S.A., in compliance with the provisions of article 12 of CVM Instruction 358, as
amended, hereby informs that received, on 09.10.2019, the information below, sent in
Portuguese by Verde Asset Management S.A., which announces the disposal of shares of the
Company, reaching 7,810,447 shares, equivalent to 4.81% from the Company’s total capital.

Blumenau, September 11th, 2019.

Rafael Bossolani
CFO and Investor Relations Officer

São Paulo, 10 de setembro de 2019.
À
CIA HERING
A/C Sr. Rafael Bossolani
Diretor de Relações com Investidores
Rua do Rócio, no 430, 3º andar
Vila Olímpia – São Paulo – SP
E-mail: ri@ciahering.com.br
Ref.: Redução de Participação Acionária

Prezado Senhor,
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.749.539/000176 (doravante denominada "Verde"), solicita que V.Sa. comunique ao mercado em geral,
na forma do artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02, que fundos de investimento geridos
pela Verde (“Fundos Verde”) reduziram sua participação acionária no capital da CIA
HERING (“Companhia”), passando a deter 7.810.447 ações ordinárias emitidas pela
Companhia, que corresponde a 4,81% do capital social e do total emitido nessa espécie
de ação. A participação detida pelos Fundos Verde na Companhia é representada por
9.975.000 ações ordinárias detidas à vista e contratos de aluguel na qualidade de
“doadores” relativos a 2.164.553 ações ordinárias. Os Fundos Verde não detêm, nesta
data, quaisquer outros valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos
referenciados em ações de emissão da Companhia.
A Verde informa que a referida redução reflete apenas estratégia de investimento e que
não foi celebrado qualquer acordo ou contrato que regule o exercício do direito de voto
ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia. Nesse mesmo
sentido, a Verde declara que não pretende alterar a composição do controle ou a
estrutura administrativa da Companhia e que poderá avaliar a oportunidade e
conveniência do exercício ao direito de eleição de conselheiro fiscal e/ou de
administração em separado, nos termos da Lei 6.404/76.
Atenciosamente,
_______________________________
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.

