LOJAS HERING S/A
FATO RELEVANTE
Lojas Hering S.A. (“Companhia”) (B3 S.A – LHR3 e LHR4), companhia aberta categoria
“A”, com sede na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua XV de Novembro,
759, Centro, CEP 89010-902, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do
Estado de Santa Catarina sob NIRE 42.300.010.103, inscrita no CNPJ 82.640.632/0001-84,
em cumprimento ao art. 157, §4º da Lei 6.404/76 e à Instrução CVM nº 358/02, e em
continuidade aos Fatos Relevantes divulgados pela Companhia em 20 de agosto e 06 de
setembro de 2018 e em 22 de março e 02 de abril de 2019 com referência a “OPA” - Oferta
Pública de Aquisição de ações da Companhia para o cancelamento de seu registro de
companhia aberta (“Cancelamento de Registro”), a ser realizado, às 15:00 horas do dia 02
de maio de 2019, pela Companhia (“Ofertante”) e pela Sra. Edda Elisa Steinbach, brasileira,
viúva, empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº. 549.495.569-91 e portadora da carteira de
identidade nº. 62.727/SSP-SC, domiciliada na Rua Coronel Feddersenn, 1091, cidade de
Blumenau, Estado de Santa Catarina (“Ofertante Subsidiária”), conforme Edital já publicado
em 03 de abril de 2019, especialmente face ao previsto no:
• item 4.3.2 do Edital da OPA, de que o “Preço ofertado por Ação, deverá ser deduzido
do valor total dos dividendos e juros sobre capital próprio declarados pela
Companhia entre a data do 1º Fato Relevante da OPA e a Data do Leilão” e ainda,
• item 4.3.4 do Edital da OPA, de que “a Ofertante divulgará imediatamente fato
relevante informando o ajuste no Preço por Ação, declarando o novo Preço por Ação
ao mercado e à Diretoria de Negociação Eletrônica da B3”;
vem a público, a seus acionistas e ao mercado em geral informar o quanto segue:
1) A “Companhia” ou “Ofertante” informa que a AGO – Assembleia Geral Ordinária
realizada às 14:00 horas desta data (30/04/2019), deliberou o pagamento de
dividendos de R$ 2,10 (dois reais e dez centavos) por ação de qualquer espécie, a ser
pago em 30/05/2019, com base na posição acionária detida ao final do dia 02 de maio
de 2019, mesma data em que será realizado o leilão da OPA – Oferta Pública de
Aquisição de Ações, passando as ações da Companhia, a serem negociadas ex
dividendos, à partir do dia 03 de maio de 2019.
Desde modo, devido a data de corte, o preço da Oferta, de R$ 145,00, por ação de
qualquer espécie, permanecerá inalterado para o leilão.
2) Caso os acionistas titulares de mais de 2/3 (dois terços) das ações em circulação
concordem expressamente com o Cancelamento de Registro ou aceitem a OPA –
Oferta Pública de Aquisição de Ações, e considerando a data de corte para pagamento
dos dividendos, às ações remenecescentes, que a Ofertante está obrigada a adquirir,
pelo prazo de 3 (três) meses, contados da data da realização do leilão, pelo preço final
do leilão da OPA, como previsto no item 11.2 do Edital, bem como, o preço do
resgate, se realizado este, como previsto no item 8.3 do Edital, serão equivalentes ao
Preço por Ação na Data da Liquidação da OPA, ajustado pela Taxa SELIC
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acumulada, pro rata temporis, desde a Data da Liquidação da OPA até a data do
efetivo pagamento do preço da aquisição no período de 3 meses e ou do resgate,
reduzido do valor de R$ 2,10, por ação de qualquer espécie, pago a título de
dividendos, este último, também ajustado pela Taxa SELIC acumulada, caso o
dividendo já tenha sido pago, ou seja, após 30/05/2019.
A Companhia reitera seu compromisso de manter o mercado e seus acionistas informados
acerca da OPA – Oferta Pública de Aquisição de ações para cancelamento do registro.

Blumenau, SC, 30 de abril de 2019

LOJAS HERING S/A
Ademar Klemz
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores
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