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 31.03.15 as
informações abaixo, enviadas em português e inglês pela TEMPLETON
ASSET MANAGEMENT, LTD.

Blumenau, 1º. de abril de 2015.
Frederico de Aguiar Oldani
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

Franklin Resources, Inc.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906
tel 650/312.2000
franklintempleton.com

To:
Cia. Hering
Rua Hermann Hering, 1790 - Bom Retiro
CEP 89010-900 - Blumenau-SC
Frederico de Aguiar Oldani
CFO and DRI
Email: ri@hering.com.br
Telephone: +55 (47) 3321-3486
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT, LTD.
(“Templeton”), a Company organized and
existing under the laws of Singapore, with headoffice at 7 Temasek Blvd., Suntec Tower 1,
#38-03, Singapore, 038987, registered with the
Corporate Taxpayers’ Registry of the Ministry

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT, LTD.
(“Templeton”), sociedade existente e constituída de
acordo as leis de Cingapura, com sede em 7 Temasek
Blvd, No 38-03, Suntec Tower One, 038987, inscrita
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ)
sob No. 05.707.576/00001-07, portadora do Registro

of Finance (CNPJ) under No. 05.707.576/000107, bearer of the Foreign Investment
Registration No. 199205211E, by its
undersigned representative, in accordance with
CVM Instruction No 358/2002, as amended by
CVM Instruction No. 369/2002 and CVM
Instruction No. 449/2007, hereby inform as
follows:

de Investimento Estrangeiro No. 199205211E, vem,
por meio de seu representante legal infra-assinado,
com fulcro na Instrução CVM No. 358/02, com a
redação conferida pela Instrução CVM No. 369/2002
e Instrução CVM No. 449/2207, informar o que se
segue:

Disclosure for increasing above the threshold of
5% of common stockholding of Cia. Hering
(CNPJ no. 78.876.950/0001-71).

Divulgação de aumento acima do limiar de 5% de
participação acionária comum de Cia. Hering (CNPJ
nº. 78.876.950 / 0001-71).

On 03/27/2015, Templeton purchased 586,900
common shares issued by Cia. Hering at the
price of 16.47 BRL per share, holding, after said
transaction, 8,576,300 common shares or 5.21%
of the voting equity of Cia. Hering.

Em 2015/03/27, Templeton adquiriu 586.900 ações
ordinárias de emissão da Cia. Hering, ao preço de
16,47 reais por ação, detendo, após a referida
operação, 8.576.300 ações ordinárias, ou 5,21 % do
capital social votante da Cia. Hering.

Stockholding’s sought and its goal: For
investment purposes and to realize the best rate of
return for its clients' investments in its funds.

Participação almejada e objetivos: Para fins de
investimento e realização das melhores taxas de
retorno para os investidores de seus fundos.

The purchase of said participation is not
intended to change the corporate control or the
corporate structure of Cia. Hering.

A compra da referida participação não se destina a
alterar a composição do controle ou a estrutura
societária da Cia. Hering.

The number of shares, with an indication of the
type and class of such securities, in addition to
call options and preemptive rights already
acquired: 8,576,300 common shares.

O número de ações , com a indicação do tipo e classe
de tais valores mobiliários, além de opções de compra
e direitos de preferência já adquiridos: 8.576.300
ações ordinárias.

Agreements covering the manner to vote and
trade of such securities: None.

Acordos regulando exercício do direito de voto e
negociação das ações: Não há.

We request that any notices in connection with
this matter be addressed to Anna Tavares de
Mello or Carolina Secches, at the following
address:

Solicitamos que quaisquer comunicações relativas a
este assunto sejam direcionadas a Anna Tavares de
Mello ou Carolina Secches, no seguinte endereço:

TRENCH,
ROSSI
e
WATANABE
ADVOGADOS
Av. Rio Branco, 1 – 19th floor – Sector B
Centro – Rio de Janeiro, RJ – CEP 20090-003
Telephone: (21) 2206-4900/Fax: (21) 22064949
Anna T. Mello
anna.mello@bakermckenzie.com
Carolina Secches
carolina.secches@bakermckenzie.com

TRENCH, ROSSI e WATANABE ADVOGADOS
Av. Rio Branco, 1 – 19º andar – Setor B
Centro – Rio de Janeiro, RJ – CEP 20090-003
Telefone: (21) 2206-4900/Fax: (21) 2206-4949
Anna T. Mello
anna.t.mello@bakermckenzie.com
Carolina Secches
carolina.secches@bakermckenzie.com

Very truly Yours,

Atenciosamente,
30 March, 2015

__________________________________
Name: Lori A. Weber
Title: Assistant Secretary, Franklin Resources, Inc.

