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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 18.12.14 as
informações abaixo, enviadas em inglês pela Coronation Fund Managers
Ltd., de tradução livremente efetuada pela CIA HERING.

Blumenau, 19 de dezembro de 2014.
Frederico de Aguiar Oldani
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

Cia. Hering
Rua Hermann Hering, 1790 Bom Retiro, Blumenau, SC.
Atte.: Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Sr. Frederico de Aguiar Oldani
Tel.: +55 (47) 3321-3486
18 de dezembro de 2014.
Cia. Hering – Divulgação de Aquisição de Participação Acionária Relevante
Prezados Senhores,
1. A Coronation Fund Managers (“Coronation”), uma gestora de investimentos, pela presente
confirma que, em nome de seus clientes, adquiriu ações ordinárias emitidas pela Cia. Hering
(“Hering”) e, em 17 de dezembro de 2014, suas participações alcançaram, de forma agregada,
24.697.759 ações ordinárias, representativas de aproximadamente 15% do total de ações
emitidas pela Hering.
2. Para cumprir com o disposto no § 4º do Artigo 12 da Instrução 358 da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), datado de 3 de janeiro de 2002, conforme posteriormente alterado, a
Coronation, por meio desta, solicita ao Diretor de Relações com Investidores da Hering a

divulgação das seguintes informações à CVM e aos outros órgãos pertinentes:
(i) A Coronation está sediada em Montclare Place, Corner Main and Campground Roads,
Claremont, Cidade do Cabo, 7708, África do Sul;
(ii) As participações societárias detidas pela Coronation alcançaram em agregado 24.697.759
ações ordinárias, representativas de aproximadamente 15% do total de ações emitidas pela
Hering, conforme especificado no item 1 acima;
(iii) O objetivo da participação societária acima é estritamente de investimento e não tem como
objetivo alterar a estrutura de controle ou gestão da Hering;
(iv) A Coronation não possui debêntures conversíveis em ações ordinárias, ou quaisquer títulos
conversíveis em ações de emissão da Hering; e
(v) A Coronation não celebrou qualquer contrato ou acordo que regule o exercício do direito de
voto ou a compra e venda de títulos de emissão da Hering.
Permanecemos à disposição para quaisquer perguntas ou comentários adicionais que possam
ser solicitados sobre o assunto.
Atenciosamente,
_______________________
Louis Stassen
Gestor de portfólio: Coronation Fund Managers Ltd
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