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COMPANHIA ABERTA
FATO RELEVANTE
ENCERRAMENTO DO PROGRAMA DE RECOMPRA DE AÇÕES
A Cia. Hering (“Companhia”) comunica, nos termos das Instruções CVM nºs 358/02 e
567/15 e da Lei nº 6.404/76, que seu Conselho de Administração em reunião realizada
em 16/08/2021, aprovou por unanimidade o encerramento do Programa de Recompra
de Ações da Companhia aprovado pelo Conselho de Administração, em reunião realizada
em 18/08/2020 (“Programa”), que previa a recompra de 5.000.000 (cinco milhões) de
ações ordinárias e que foi concluído com a recompra de 4.353.300 (quatro milhões,
trezentos e cinquenta e três mil e trezentos) ações ordinárias da Companhia.
Atualmente, a Companhia possui em tesouraria o montante de 6.786.181 (seis milhões,
setecentos e oitenta e seis mil e cento e oitenta e um) ações ordinárias, que tem por
objetivo subsidiar os planos de opção de compra de ações ou outras formas de
remuneração baseada em ações da Companhia ou cancelamento.

Blumenau, 16 de agosto de 2021.

Rafael Bossolani
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Cia. Hering
National Corporate Taxpayers Register of the Ministry of Finance (CNPJ/MF)
No. 78.876.950/0001-71
PUBLICLY-HELD COMPANY
MATERIAL FACT
CLOSURE OF THE SHARE BUYBACK PROGRAM

Cia. Hering (“Company”) announces, pursuant to CVM Instructions N. 358/02 and 567/15
and Law 6,404/76, that its Board of Directors, at a meeting held on 08/16/2021,
unanimously approved the termination of the Company's Share Buyback Program
approved by the Board of Directors, at a meeting held on 08/18/2020 (“Program”), which
provided for the repurchase of 5,000,000 (five million) common shares and which was
concluded with the repurchase of 4,353,300 (four million, three hundred and fifty-three
thousand, three hundred) common shares of the Company.
Currently, the Company has in treasury the amount of 6,786,181 (six million, seven
hundred and eighty-six thousand, one hundred and eighty-one) common shares, which
are intended to subsidize stock option plans or other forms of compensation based on
the Company's shares or cancellation.

Blumenau, August 16th, 2021.

Rafael Bossolani
CFO and Investor Relations Officer

