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COMUNICADO AO MERCADO

A CIA. HERING (“Companhia") (B3: HGTX3) informa aos seus acionistas e ao mercado
em geral que, no dia 7 de abril de 2021, recebeu uma carta não solicitada da Arezzo
Industria S.A. (“Arezzo&Co”), com uma proposta não vinculativa para a potencial
combinação de negócios.
Após análise dos termos propostos, o Conselho de Administração da Companhia, com
assessoria do BR Partners Banco de Investimento S.A. e Machado, Meyer, Sendacz e
Opice Advogados, decidiu, por unanimidade, em reunião realizada em 14/04/2021,
rejeitar a proposta, por considerar que ela não atende ao melhor interesse dos
acionistas e da própria Companhia.
Conforme já informado no “Release de Resultados 4T20”, a Companhia pretende seguir
na execução do seu plano estratégico que combina construção de marcas, expansão e
integração de canais, e modernização do supply chain, com foco no cliente e na
sustentabilidade.
Em conjunto com a busca por crescimento orgânico, a Companhia continuamente
analisa oportunidades inorgânicas e manterá seu programa de recompra de ações
aprovado pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 18/08/2020.

Blumenau, 14 de abril de 2021
Rafael Bossolani
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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COMPANHIA ABERTA
NOTICE TO THE MARKET

CIA. HERING ("Company") (B3: HGTX3) informs its shareholders and the market in
general that, on April 7, 2021, it received an unsolicited letter from Arezzo Industria SA
("Arezzo & Co"), with a non-binding proposal for the potential business combination.
After analyzing the proposed terms, the Company's Board of Directors, with advice from
BR Partners Banco de Investimento SA and Machado, Meyer, Sendacz and Opice
Advogados, unanimously decided, in a meeting held on 04/14/2021, to reject the
proposal, considering that it does not serve the best interest of the shareholders and
the Company itself.
As already informed in the “4Q20 Earnings Release”, the Company intends to continue
executing its strategic plan that combines brand building, expansion and integration of
channels, and modernization of the supply chain, with a focus on the customer and
sustainability.
In conjunction with the search for organic growth, the Company continuously analyzes
inorganic opportunities and will maintain its share buyback program approved by the
Board of Directors, at a meeting held on 08/18/2020.

Blumenau, April 14th, 2021

Rafael Bossolani
CFO and Investor Relations Officer
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