COMUNICADO AO MERCADO
Calendário de divulgação dos resultados e período de silêncio 4T20

A CIA. HERING (B3: HGTX3), comunica sua agenda de divulgação dos resultados do quarto
trimestre de 2020 (4T20).
O período de silêncio (“quiet period”) iniciará em 16 de fevereiro de 2021 (terça-feira), no
qual a Companhia estará impossibilitada de comentar assuntos relacionados aos seus
resultados, visando atender as melhores práticas de governança corporativa e garantir
maior equidade no tratamento das informações.
A divulgação de resultados está programada para 03 de março de 2021 (quarta-feira),
após o fechamento do mercado, quando então se encerrará o período de silêncio.
A teleconferência de resultados será realizada em 04 de março de 2021 (quinta-feira),
com tradução simultânea, e será transmitida por webcast:
Horário: 10h30 (horário de Brasília)
Telefones para conexão:
Brasil: (+55) 11 3181-8565 / (+55) 11 4210-1803
EUA: (+1) 412 717-9627
Toll Free: (+1) 844 204-8942
Código de acesso: Cia. Hering
Webcast: acesse aqui
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NOTICE TO THE MARKET
4Q20 Earnings release agenda and quiet period

CIA. HERING (B3: HGTX3), hereby informs its earnings release agenda for the fourth
quarter of 2020 (4Q20).
On February 16th, 2021 (Tuesday), the Company will begin its quiet period, where the
Company is unable to comment on matters related to the results, aiming to provide the
best corporate governance practices and ensure greater fairness in the treatment of
information.
Earnings release is scheduled for March 3rd, 2021 (Wednesday) after the trading session,
when the quiet period will end.
Earnings conference call will be held on March 4th, 2021 (Thursday), with simultaneous
translation, and will be broadcast via webcast:
Time: 10:30am (BrT) / 8:30 am (NY) / 1:30 pm (London time)
Phone numbers:
Brasil: (+55) 11 3181-8565 / (+55) 11 4210-1803
EUA: (+1) 412 717-9627
Toll Free: (+1) 844 204-8942
Password: Cia. Hering
Webcast: access here
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