LOJAS HERING S/A
FATO RELEVANTE
Lojas Hering S.A. (“Companhia”) (B3 S.A – LHR3 e LHR4, CNPJ 82.640.632/0001-84, em
cumprimento ao art. 157, §4º da Lei 6.404/76 e à Instrução CVM nº 358/02, dando continuidade
ao comunicado por meio do fato relevante divulgado pela Companhia em 20 de agosto de 2018,
vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o que segue:
1.

Os acionistas detentores de 43.839 ações ordinárias e 77.097 ações preferenciais,
constituindo o quórum de 94,74% do capital votante e 92,28% do capital total de 131.055
ações, reunidos em assembleia geral extraordinária realizada às 15 horas do dia 06 de
setembro de 2018 (AGE), aprovaram por unanimidade:
(i)

(ii)

(iii)

2.

a participação da Companhia como ofertante no âmbito da oferta pública de aquisição
de ações de emissão da Companhia até o limite total das reservas de capital e de
lucros, exceto as reservas de lucros legal e a reserva de lucros à realizar (a) para
cancelamento do registro da Companhia para negociação de ações no mercado como
emissora de valores mobiliários, nos termos da Instrução da CVM nº 480, de 7 de
dezembro de 2009, conforme alterada (“OPA para Cancelamento de Registro”),
cumulada com (b) a saída da Companhia do segmento de listagem da B3 S.A. –
Brasil Bolsa Balcão (antes BM&FBOVESPA S.A.);
A participação da acionista controladora Sra. Edda Elisa Steinbach como Ofertante
Subsidiária, no que exceder o limite das aquisições de ações por parte da Companhia
e também sua participação no pagamento das despesas na proporção de sua
aquisição, e,
A empresa Ipê Investimentos Asset Management Ltda, CNPJ 18.038.439/0001-79,
contratada por autorização do Conselho de Administração como “Avaliador”, bem
como, analisaram e aprovaram o laudo de avaliação e deliberaram o preço da Oferta.

A oferta (OPA) observará as seguintes condições:
a)

b)

o objeto é a aquisição do total de 11.369 (onze mil, trezentos e sessenta e nove
ações), das duas espécies (Ordinárias e Preferenciais) representando 8,67% (oito por
cento e sessenta e sete décimos), do capital social, as quais correspondem à totalidade
das Ações emitidas pela Companhia, em circulação. Destas 2.823 (duas mil,
oitocentas e vinte e três) ações são ordinárias nominativas, representando 6,13% (seis
por cento e treze décimos ) do total desta espécie, e, 8.534 (oito mil, quinhentas e
trinta e quatro) ações são preferenciais nominativas, representando 10,07% (dez por
cento e sete centésimos) da referida espécie; e,
Será de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) o preço de aquisição à vista, em
moeda nacional, por ação objeto de qualquer espécie, de emissão da Companhia, a
ser pago aos acionistas na data de liquidação da Oferta. Esse preço é decorrente da
conclusão do laudo de avaliação que fixou o preço justo em R$ 140,91 (cento e
quarenta reais e noventa e um centavos), por ação, ao qual deliberou-se acrescer o
valor de R$ 4,09 (quatro reais e nove centavos).
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3. A realização da Oferta (OPA), a data de aquisição e demais condições serão estabelecidas no
Edital para a realização da OPA, a qual estará sujeita à aprovação do pedido de registro na
CVM.
4. Nos termos do artigo 7º da Instrução CVM 361/02, alterada, a Planner Corretora de Valores
S.A. (“Instituição Intermediária”) foi contratada para atuar como instituição intermediária da
OPA – Oferta Pública de Aquisição.
5. O inteiro teor do Laudo de Avaliação referente a Oferta, preparado pelo avaliador Ipê
Investimentos Asset Management Ltda, estará disponível a partir do dia 10/09/2018 para
consulta na sede da Companhia, da CVM – Comissão de Valores Mobiliários, da B3 S.A. –
Brasil Bolsa Balcão (antes BM&FBOVESPA S.A.) e da Instituição Intermediária, no website
da Companhia (www.lojasheringsa.com.br) e no website da CVM (www.cvm.gov.br), nos
termos do artigo 8º, Parágrafo 5º, da Instrução CVM 361/02. O prazo de 15 dias previsto no
parágrafo 1º, do art. 4º-A, da Lei nº 6.404/1976, das Sociedades por Ações, começará a fluir
da data de publicação do Edital da OPA.
6. A Companhia esclarece que o pedido do registro da Oferta será apresentado para análise da
CVM no prazo regulamentar.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados acerca da OPA – Oferta Pública
de Aquisição de ações para cancelamento do registro.
Blumenau, SC, 06 de setembro de 2018
LOJAS HERING S/A
Ademar Klemz – Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores
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