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,
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
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”), vem a público, a seus acionistas e ao mercado em geral
informar o quanto segue:

1) Em 22 de março de 2019, a CVM – Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do
Ofício nº 88/2019/CVM/SRE/GER-1 (“Ofício”), de 22 de março de 2019, deferiu o
pedido de registro da Oferta Pública de Aquisição de ações (“OPA”), a ser realizada pela
Ofertante e pela Ofertante Subsidiária, para o cancelamento de registro da Companhia
como companhia aberta;
2) Conforme estipulado no Ofício, e em atendimento ao art. 11, caput, da Instrução CVM nº
361/02, o instrumento da OPA (“Edital”) com a íntegra dos termos e condições da OPA,
será publicado até 03 de abril de 2019, no Jornal de Santa Catarina (Blumenau);
3) Além disso, após referida publicação, o Edital, o Laudo de Avaliação e os demais
documentos relacionados à OPA serão disponibilizados para consulta nos websites da
“Companhia” ou “Ofertante” (http://www.lojasheringsa.com.br), da Planner Corretora de
Valores S.A., “Instituição Intermediária” (http://www.planner.com.br), da CVM
(http://www.cvm.gov.br ) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br ).
Estarão também disponíveis nas sedes da “Companhia” ou “Ofertante” e da “Instituição
Intermediária”.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados acerca da OPA – Oferta Pública
de Aquisição de ações para cancelamento do registro.
Blumenau, SC, 23 de março de 2019
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