
CNPJ nº 78.876.950/0001-71
Companhia Aberta  –  Blumenau - Santa Catarina

Aviso aos Acionistas
Pagamento de Dividendos

Comunicamos aos senhores acionistas que o Conselho de Administração da Cia. Hering (“Companhia”), em reunião 
realizada em 28/03/2018, aprovou, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício 
social a encerrar-se em 31/12/2018, a distribuição de dividendos a serem pagos aos acionistas com base no lucro 
a ser auferido no exercício social corrente, no valor total de R$ 29.989.625,38 (vinte e nove milhões, novecentos e 
oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos), equivalente ao valor de R$ 0,1853 por ação. 
O pagamento dos dividendos será realizado aos acionistas na data de 15 de maio de 2018, utilizando como base de 
cálculo a posição acionária de 09/04/2018. As ações da Companhia serão negociadas na condição “ex” dividendos, a 
partir de 10/04/2018.

Blumenau (SC), 28 de março de 2018.

Rafael Bossolani

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

JRSC  –  2 col  (10,2 cm)  x  5 cm
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CIA. HERING 
CNPJ nº 78.876.950/0001-71 
Companhia Aberta 
Blumenau - Santa Catarina 
Aviso aos Acionistas 
Pagamento de Dividendos 
Comunicamos aos senhores acionistas que o Conselho de 
Administração da Cia. Hering (“Companhia”), em reunião 
realizada em 28/03/2018, aprovou, ad referendum da 
Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do 
exercício social a encerrar-se em 31/12/2018, a distribuição 
de dividendos a serem pagos aos acionistas com base no 
lucro a ser auferido no exercício social corrente, no valor 
total de R$ 29.989.625,38 (vinte e nove milhões, 
novecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e cinco 
reais e trinta e oito centavos), equivalente ao valor de 
R$ 0,1853 por ação. O pagamento dos dividendos será 
realizado aos acionistas na data de 15 de maio de 2018, 
utilizando como base de cálculo a posição acionária de 
09/04/2018. As ações da Companhia serão negociadas na 
condição “ex” dividendos, a partir de 10/04/2018. 
Blumenau (SC), 28 de março de 2018. 
Rafael Bossolani 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 
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