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 07.04.15 as
informações abaixo, enviadas pela ARX Investimentos Ltda.

Blumenau, 08 de abril de 2015.
Frederico de Aguiar Oldani
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2015.

À
CIA. HERING
Rua do Rocio, 430, 3º andar
São Paulo – SP
CEP: 4552000
Brasil
A/C:

Frederico de Aguiar Oldani, Diretor de Relação com Investidores

Prezados Senhor,

A ARX INVESTIMENTOS LTDA., instituição com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros nº 633, salas 401, 402 e 403, inscrita no CNPJ sob
o nº 04.408.128/0001-40, vem, nos termos da Instrução CVM n.º 358/2002, alterada pela

Instrução CVM nº 449/07, solicitar a V.Sas. a divulgação, por meio do Sistema IPE, do seguinte
“Comunicado ao Mercado”:

“COMUNICADO AO MERCADO”

Fundos de Investimento e carteiras de clientes geridos pela ARX INVESTIMENTOS
LTDA., doravante denominados em conjunto (“FUNDOS”), nos termos da Instrução CVM n.º
358/2002, alterada pela Instrução CVM nº 449/07, vem informar que, em negociações
realizadas no pregão da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, ao
longo das últimas semanas, ALIENARAM, em conjunto, ações ordinárias de emissão da CIA.
HERING (“Companhia”), sendo que, na data de 02/04/2015, os FUNDOS passaram a deter
8.226.156 (oito milhões duzentas e vinte e seis mil e cento e cinquenta e seis) ações ordinárias
da Companhia. A referida participação dos FUNDOS passou a representar 4,99% (quatro
vírgula noventa e nove por cento) das ações ordinárias de emissão da Companhia.

Ressalte-se que a redução da participação nas ações da Companhia tem o exclusivo objetivo
de investimento, não havendo qualquer interesse em alterar a composição do controle ou
estrutura administrativa da Companhia. Os FUNDOS comunicam ainda que (i) não detêm
bônus de subscrição, direitos de subscrição de ações, opções de compra de ações e
debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia; e (ii) não tem firmado acordo ou
contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de
emissão da Companhia.

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2015.

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para prestar
quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Gestora

