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COMUNICADO AO MERCADO

Belo Horizonte, 04 de agosto de 2022 – O Instituto Hermes Pardini S.A. (B3: PARD3) (“Companhia”), em linha com os
Comunicados ao Mercado divulgados em 21 de fevereiro de 2022, 13 de abril de 2022 e 28 de abril de 2022, vem comunicar
aos seus acionistas e ao mercado sobre os andamentos da operação relativa à aquisição, pela Companhia, de determinados
ativos físicos da empresa DaVita Health Care Brasil Serviços Médicos LTDA. (“DaVita Serviços Médicos”), correspondentes
ao direito de utilização de 10 unidades no estado de São Paulo, incluindo suas benfeitorias, equipamentos instalados para
operação, e para a realização de exames de análises clínicas, imagem, dentre outros e seus mobiliários (“Ativos”), a qual
ocorreu mediante a compra, pela Companhia, da integralidade da participação societária da sociedade DaVita Centros Médicos
LTDA. (“Operação”).
Com o auxílio de consultores especializados, a Companhia concluiu que a Operação: (i) não representa um investimento
relevante para a Companhia, nos termos do parágrafo único do artigo 247 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), (ii) não requer a aprovação pelos acionistas da Companhia, em razão do
disposto no artigo 256, II, da Lei das Sociedades por Ações; e (iii) não conferirá aos acionistas da Companhia determinados
direitos, nos termos do artigo 256, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações.
A Companhia, por meio de seu Departamento de Relações com Investidores está à disposição para eventuais esclarecimentos.
Atenciosamente,
Camilo de Lelis Maciel Silva
Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores
Instituto Hermes Pardini S/A
ri@grupopardini.com.br
http://www.hermespardini.com.br/ri
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NOTICE TO THE MARKET
Belo Horizonte, August 4, 2022 - Instituto Hermes Pardini S.A. (B3: PARD3) (“Company”) aligned with the Notices to the
Market released on February 21, 2022, April 13, 2022 and April 28, 2022, hereby informs its shareholders and the market
about the progress of the transaction related to the acquisition, by the Company, of certain physical assets of DaVita Health
Care Brasil Serviços Médicos LTDA. (“DaVita ao Serviços Médicos”), corresponding to the right to use 10 Units in the State
of São Paulo, including its improvements, equipment installed for the operation, and for the execution of clinical analysis
exams, imaging, among others and their facilities ("Assets"), which occurred through the purchase, by the Company, of the
entire equity interest of the company DaVita Centros Médicos LTDA. (“Operation”).
With the assistance of specialized consultants, the Company concluded that the Operation: (i) does not represent a relevant
investment for the Company, pursuant to the sole paragraph of article 24, nº 6,404, of December 15, 1976, as amended
(“Corporate Law”); (ii) does not require approval by the Company's shareholders, due to the provisions of article 256, II, of
the Brazilian Corporation Law; and (iii) will not grant the Company's shareholders certain rights, pursuant to article 256,
paragraph 2, of the Brazilian Corporate Law.
The Company, through its Investor Relations Department, is available for any clarifications through the contact below.
Regards,
Camilo de Lelis Maciel Silva
Administrative, Financial and Investor Relations Director
Instituto Hermes Pardini S/A
ri@grupopardini.com.br
http://www.hermespardini.com.br/ri

