LOJAS HERING S/A
INFORMAÇÕES À RESPEITO DO AVISO AOS ACIONISTAS.
Art. 133 da Lei nº. 6.404/76.
Informamos que esta Companhia se enquadra no disposto no §5º do art.133 da Lei
nº. 6.404/76, por ter publicado o seu balanço no Diário Oficial do Estado de Santa
Catarina, no dia 30/03/2010 e no Jornal Folha de Blumenau - Jornal Local, em
31/03/2010, o que, em ambos os casos, atende a exigência de publicação com 30
dias de antecedência à data da AGO, uma vez que esta foi convocada para o dia
30/04/2010. Esta informação foi prestada à CVM no envio do arquivo dos dados
econômicos e financeiros, via IPE, sob protocolo nº. 236825, em 30/03/2010, onde
no quadro próprio consta:
Publicação DATA UF
Diário Oficial do Estado de Santa Catarina 30/3/2010 SC
JORNAL FOLHA DE BLUMENAU 31/3/2010 SC.
Independentemente de ter atendido ao disposto no §5º do art.133 da Lei
nº. 6.404/76, conforme informado acima, esta Companhia para bem informar os
seus acionistas, entende ter atendido também o disposto no caput do artigo 133 da
Lei nº. 6.404/76 e o inciso VI do art. 21 da IN CVM nº. 480, de 7 de dezembro de
2009, ao inserir aviso no Edital de Convocação da AGO marcada para o dia
30/04/2010, que fez publicar apartado do balanço, no Diário Oficial do Estado de
Santa Catarina, no dia 30/03/2010 e no Jornal Folha de Blumenau - Jornal Local,
em 31/03/2010, o que em ambos os casos preenche a publicação com 30 dias de
antecedência à data da AGO.
O edital de convocação foi encaminhado a CVM, via IPE, sob protocolo
236805, em 30/03/2010, e, nele consta além da convocação da AGO o
seguinte aviso:
"Os documentos correspondentes as matérias da AGO encontram-se à
disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia, no site
www.lojasheringsa.com.br, na BM&FBovespa, site www.bovespa.com.br, e na
CVM -Comissão de Valores Mobiliários, site www.cvm.gov.br".
E deste modo, os documentos exigidos pelo art. 133 da Lei das Sociedades
Anônimas, além de publicados se acham à disposição dos acionistas, da CVM –
Comissão de Valores Mobiliários, da Bolsa de Valores e do Público em Geral,
também nos locais supra mencionados, tudo a partir do dia 30/03/2010, ou seja, 31
dias antes da data da Assembléia.
ADM. CENTRAL: Rua XV de Novembro, 759 - Centro - Cx. Postal 262
Fone/Fax (0**47) 3035-3000 - CEP 89010-902 - Blumenau - Santa Catarina
e-mail: ademar@lojashering.com ou cid@lojashering.com

LOJAS HERING S/A
Abaixo colamos o Edital de Convocação enviado a CVM no dia 30/03/2010:
LOJAS HERING S/A
CNPJ 82.640.632/0001-84
Sede social: Rua XV de Novembro, 759 - Blumenau/SC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO:
Convidamos os Acionistas desta Empresa para a Assembléia
Geral Ordinária no dia 30 de abril de 2010, às dezessete horas, na sede social, com
a seguinte ORDEM DO DIA:
1) Do exercício social findo em 31/12/2009;
1.1) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações
Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes.
1.2) Destinação do resultado, sem distribuição de dividendos.
2) Fixação da remuneração global mensal dos administradores.
Avisos:
Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores para participar da AGO
deverão observar o disposto no art. 126, da Lei nº. 6.404/76, apresentar documento
de identidade e comprovar a condição de acionista.
Os documentos correspondentes as matérias da AGO encontram-se à disposição dos
Senhores Acionistas na sede da Companhia, no site www.lojasheringsa.com.br, na
BM&FBovespa, site www.bovespa.com.br, e na CVM –Comissão de Valores
Mobiliários, site www.cvm.gov.br.
Blumenau, 25 de março de 2010.
GUENTHER ACHIM STEINBACH
Presidente do Conselho de Administração
Esperamos assim ter esclarecido a respeito da publicação do aviso aos acionistas.
Blumenau, 1º de abril de 2010.
LOJAS HERING S/A
Guenther Achim Steinbach
Presidente e Diretor de Relações com Investidores
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