9 de setembro de 2021
107/2021-PRE
OFÍCIO CIRCULAR

Participantes do Listado B3
Ref.: Tratamento das Posições, Garantias e Carteiras de Índices em virtude
da Combinação de Negócios da Cia. Hering e do Grupo de Moda Soma
S.A.

Em 02/09/2021, por meio de Fato Relevante, a Cia Hering (HGTX3) e o Grupo de
Moda Soma S.A. (SOMA3) divulgaram as condições da combinação de seus
negócios, que serão submetidas à aprovação de seus acionistas em assembleias
convocadas para 14/09/2021 e que, se aprovadas, resultarão na incorporação das
ações de emissão da Cia Hering pelo Grupo de Moda Soma S.A. (Operação).
A Operação compreenderá as etapas descritas a seguir, todas interdependentes
e vinculadas entre si, cujo direito será assegurado aos acionistas de Cia. Hering
titulares de ações ao final do dia 17/09/2021.
1. Incorporação da totalidade das ações de emissão da Cia Hering (HGTX3)
pela Cidade Maravilhosa Indústria e Comércio de Roupas S.A. (Cidade
Maravilhosa), sendo que para cada ação ordinária de emissão da Cia
Hering serão entregues 3 (três) ações ordinárias e 1,2054562390490 ação
preferencial resgatável de emissão da Cidade Maravilhosa.
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2. Na mesma data, ocorrerá o resgate da totalidade das ações preferenciais
de emissão da Cidade Maravilhosa, no valor de R$7,98947044946042 por
ação preferencial resgatável, a ser corrigido pelo CDI desde a data da
assembleia até a data de pagamento.
3. Na mesma data, ocorrerá a incorporação da totalidade das ações de
emissão da Cidade Maravilhosa pela GMSH Participações S.A. (NEWCO),
com a entrega de 1(uma) ação ordinária de emissão da NEWCO para cada
ação de emissão da Cidade Maravilhosa.
4. Por fim, na mesma data, ocorrerá a incorporação da NEWCO pelo Grupo
de Moda Soma S.A., com a consequente extinção da NEWCO e a entrega,
para cada ação ordinária de emissão da NEWCO de 0,541702333333333
ação ordinária de emissão do Grupo de Moda Soma S.A.
Ou seja, ao final da Operação, os acionistas de Cia Hering, titulares de ações em
17/09/2021, receberão para cada ação HGTX3 (i) a parcela de R$9,630957 por
ação e (ii) 1,625107 ações SOMA3, de forma que, a partir de 20/09/2021, as ações
HGTX3 deixarão de ser negociadas na B3.
Se a incorporação for aprovada pelos acionistas da Cia Hering (HGTX3) e do
Grupo de Moda Soma S.A. (SOMA3), nas respectivas assembleias, as posições de
empréstimo de ativos, termo de ações, ativos depositados em garantias, bem
como as carteiras de índices, serão tratadas conforme descrito a seguir.
1. Termo de ações
O processo de conversão das posições de termo de ações está descrito no item
6.8.2 do Manual de Procedimentos Operacionais da Câmara B3 e ocorrerá ao final
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do dia 17/09/2021 sobre todas as posições em aberto de termo de ações HGTX3
nessa data.
A quantidade de ações HGTX3 depositada na conta de cobertura do contrato a
termo será convertida em ações de SOMA3 na data de efetivação da Operação
na Central Depositária da B3. O valor da parcela em dinheiro será tratado
diretamente na depositária para as posições que se encontrarem cobertas na
ocasião da data do evento.
Eventuais frações de SOMA3 decorrentes da aplicação do evento serão entregues
ao comprador pela Central Depositária da B3.
O valor da parcela em dinheiro não será considerado para efeitos de crédito de
margem em razão da conversão dos contratos a termo de HGTX3, uma vez que
a data de pagamento da parcela em dinheiro da Operação encontra-se fora do
horizonte de risco de 10 dias considerado pela metodologia de cálculo de risco
CORE.
Eventuais chamadas de margem ocasionadas pelos tratamentos aplicados aos
contratos a termo e de empréstimo deverão ser atendidas pelos participantes nos
prazos e de acordo com os procedimentos usuais de chamada de margem
estabelecidos nos normativos da B3.
2. Empréstimo de ativos
Em 21/09/2021, todas as posições ativas de contratos de empréstimo de HGTX3
serão convertidas em novos contratos de SOMA3. Eventuais frações decorrentes
da Operação serão contempladas nos contratos resultantes da aplicação do
evento, sendo a quantidade e o preço ajustados conforme o disposto no subitem
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3 do item 6.8.3 do Manual de Procedimentos Operacionais da Câmara B3,
mantendo-se o volume e as demais características do contrato original
inalterados. Cada contrato convertido receberá a provisão da parcela em dinheiro
por ação preferencial resgatável, conforme descrito no Fato Relevante divulgado
em 02/09/2021 pelas Companhias.
Na data estabelecida pela Companhia ocorrerá a liquidação financeira do valor
de resgate por meio da janela de liquidação multilateral, debitando do comitente
tomador e creditando ao comitente doador o valor em reais devidamente
corrigido conforme definido pelo Companhia. O valor da parcela em dinheiro
ficará sujeito ao tratamento tributário aplicável ao evento e à categoria do
comitente1.
3. Ações depositadas em garantias
Em 20/09/2021, as ações HGTX3 depositadas na carteira de garantias (2390-6)
deixarão de ser elegíveis.
Os comitentes receberão uma parcela do valor correspondente em dinheiro,
porém esse valor será pago diretamente ao custodiante. Para efeito de cálculo de
margem e reintegração ao portfólio de garantias, será necessária a realização de
novo depósito em dinheiro e/ou de outro ativo como garantia para recompor o
valor referente a essa parcela em dinheiro. As ações da SOMA3 previamente

Os eventuais ganhos auferidos pelos investidores em decorrência do resgate das ações preferenciais
poderão estar sujeitos à incidência de Imposto de Renda, de acordo com as normas legais e regulamentares
aplicáveis a cada categoria de investidor, devendo o contribuinte ou responsável tributário, conforme o caso,
responsabilizar-se pelo eventual recolhimento do referido imposto.
1
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depositadas na carteira de garantias (2390-6) continuarão a ser elegíveis como
garantias, bem como as novas ações de SOMA3 provenientes do evento.
Devido à possível diminuição no portfólio dos comitentes e da alteração do risco
requerido, os participantes responsáveis por seus comitentes poderão
providenciar a substituição desses ativos.
4. Procedimentos nas carteiras dos Índices
Para a abertura da sessão de negociação de 20/09/2021, serão adotados os
procedimentos de ajuste descritos a seguir.
4.1. Nas carteiras dos índices IGCX (Índice de Ações com Governança Corporativa
Diferenciada), ICON (Índice de Consumo), IGCT (Índice de Governança
Corporativa Trade), IGNM (Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado),
IBrA (Índice Brasil Amplo), ITAG (Índice de Ações com Tag Along Diferenciado) e
SMLL (Índice Small Cap), será excluída a ação HGTX3 e a respectiva quantidade
teórica multiplicada pelo fator de troca (1,625107) será incrementada na
quantidade teórica da SOMA3. Os valores dos redutores desses índices não serão
ajustados em decorrência dessa conversão. O valor da parcela em dinheiro será
reinvestido nas carteiras.
4.2. Nas carteiras dos índices IBOV (Ibovespa), IBXX (Índice Brasil 100) e INDX
(Índice do Setor Industrial), as ações da HGTX3 serão excluídas e as ações da
SOMA3 serão incluídas com a quantidade de ações em circulação de SOMA3
somada à quantidade teórica de HGTX3 multiplicada pelo fator de troca
(1,625107). O valor do redutor desses índices será ajustado.
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Ressaltamos que os redutores de todos os índices acima poderão ser ajustados
em caso de outros eventos corporativos que ocorram nos demais ativos que
compõem as carteiras.
Esses procedimentos serão divulgados, diariamente, por meio da Agência de
Notícias nas telas de negociação e no site www.b3.com.br, em Market data e
Índices, Índices, Índices Amplos, Índice Bovespa (Ibovespa B3), Agência de
notícias.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos por telefone com as Centrais de
Atendimento de Posições (11 2565-5013) e de Negociação (11 2565-5021).

Gilson Finkelsztain

Mario Palhares

Presidente

Vice-Presidente de Operações –
Negociação Eletrônica e CCP
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