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 05.07.2016 as
informações abaixo, enviadas pela Gávea Investimentos Ltda.

Blumenau, 5 de julho de 2016.
Frederico de Aguiar Oldani
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

Rio de Janeiro, 4 de julho de 2016.
À CIA. HERING S.A.
Rua do Rocio, 430 – 3º andar - Vila Olimpia
São Paulo – SP, CEP 04552-000
Tel: (11) 3371-4867 / (11) 3371-4800 / Fax: (11) 3371-4879
A/C: Sr. Frederico de Aguiar Oldani
Ref.: Elevação de Participação – Instrução CVM nº 358/02
A GÁVEA INVESTIMENTOS LTDA., na qualidade de gestora de fundos e carteiras de
investimento, vem, pela presente, informar, em atenção ao disposto no artigo 12 da Instrução
CVM nº 358/02, a aquisição de Ações Ordinárias (“Ações”) de emissão da CIA HERING S.A. –
HGTX3 (“Companhia”), tendo como consequência o aumento, em 04/07/2016, da participação
total dos fundos e carteiras de investimento geridos, a patamar superior a 15% (quinze por
cento) do total de Ações emitidas pela Companhia, da forma como segue:

Ticker

Quantidade
Final
04/07/2016

Percentual
Final

HGTX3

25,259,342

15.67%

Por oportuno, declaramos que a aquisição acima discriminada não tem o objetivo de alterar o
controle ou a estrutura administrativa da Companhia, tendo resultado apenas do critério
adotado para a seleção de investimentos.

Por fim, solicitamos a V.Sas. que providenciem a imediata transmissão das informações
constantes nesta comunicação à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e à Bolsa de Valores
de São Paulo, conforme artigo 12, parágrafo sexto, da Instrução CVM nº 358/02.
Para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, favor entrar em contato com o
departamento de Compliance, através do telefone (21) 3526-9100 ou do endereço eletrônico
gavea-compliance@gaveainvest.com.br.

Atenciosamente,

__________________________________________________
GÁVEA INVESTIMENTOS LTDA.

