CNPJ 97.837.181/0001-47
Companhia Aberta

COMUNICADO A MERCADO
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA REVELANTE

DURATEX S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao artigo 12 da Instrução CVM nº
358, de 3 de janeiro de 2002, divulga ao Mercado correspondência de HERMES
INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, datada de 25 de junho de 2020 (cópia
anexa), informando que adquiriram, em operações realizadas em bolsa de valores,
certas ações ordinárias de emissão da Companhia, detendo atualmente 34.765.308
ações ordinárias, representando 5,0255% de todas as ações ordinárias emitidas pela
Companhia.
São Paulo (SP), 26 de junho de 2020.
Carlos Henrique Pinto Haddad
Diretor de Relações com Investidores
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London, June 25, 2020

Londres, 25 de junho de 2020

DURATEX S.A.
Attn.: Mr. Carlos Henrique Pinto Haddad
Investors Relationship Officer
Avenida Paulista, 1938
01310-942, São Paulo, SP

DURATEX S.A.
Att.: Sr. Carlos Henrique Pinto Haddad
Diretor de Relações com Investidores
Avenida Paulista, 1938
01310-942, São Paulo, SP

Ref: Increase of significant
interest in Duratex S.A.

Ref.: Aumento de participação
relevante na Duratex S.A.

ownership

acionária

Dear Sirs,

Prezados Senhores,

1.
Pursuant to Article 12 of the CVM
Instruction No. 358, dated January 3, 2002, as
amended,
HERMES
INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED, an entity duly
incorporated under the laws of England, with its
principal place of business at 150 Cheapside,
London, EC2V 6ET, England (“Hermes”), in its
capacity as discretionary investment manager,
hereby informs you that the portfolio of clients
under is management have acquired, through
transactions on stock exchanges, certain common
shares issued by Duratex S.A. (“Company”), thus
holding, currently, 34,765,308 common shares,
representing 5.0255% of all common shares
issued by the Company.

1.
Em cumprimento ao que estabelece o
artigo 12 da Instrução CVM nº 358, de 3.1.2002,
conforme alterada, HERMES INVESTMENT
MANAGEMENT
LIMITED,
uma
sociedade
constituída de acordo com as leis da Inglaterra,
com sede em 150 Cheapside, Londres, EC2V
6ET, Inglaterra (“Hermes”), na qualidade de
gestora discricionária de carteiras, vem à presença
de V.Sas. informar que carteiras de clientes sob
sua gestão, adquiriram, em operações realizadas
em bolsa de valores, certas ações ordinárias de
emissão da Duratex S.A. (“Companhia”), detendo
atualmente, portanto, 34,765,308 ações ordinárias,
representando 5.0255% de todas as ações
ordinárias emitidas pela Companhia.

2.
Furthermore, Hermes informs that, it does 2.
Adicionalmente, a Hermes informa que não
not hold any derivatives instruments referencing detém instrumentos derivativos referenciados em
the Company’s shares.
ações de emissão da Companhia.
3.
Hermes also informs you that it holds proxy 3.
A Hermes também informa que possui
voting rights on behalf of certain investment poderes de voto em nome de certos clientes,
advisory clients, in connection with the atinentes aos poderes de gestão discricionária.
discretionary management powers.
4.
This is a minority investment not intended
to change the composition of corporate control or
to change the management structure of the
Company. Currently, Hermes does not intend to
purchase any additional shares of the Company for
its clients’ accounts with the intent to acquire
control or to change the management structure of
the Company. Hermes does not hold any interest
in the Company for its own accounts.
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4.
Trata-se de um investimento minoritário
que não tem o objetivo de alterar a composição do
controle ou a estrutura administrativa da
Companhia. Atualmente, a Hermes não pretende
adquirir, em nome de seus clientes, quaisquer
ações adicionais de emissão da Companhia com a
intenção de adquirir o controle ou alterar a
estrutura administrativa da Companhia. A Hermes
não detém valores mobiliários de emissão da
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Companhia para suas contas próprias.
5.
The legal representative of Hermes’ clients
in Brazil, for purposes of Article 119 of Law 6,404,
of December 15, 1976, as amended, is Citibank
NA, CNPJ No. 33.042.953/0001-71

5.
O representante legal dos clientes da
Hermes no Brasil, para fins do artigo 119 da Lei
6.404, de 15.12.1976, conforme alterada, é o
Citibank NA, CNPJ nº 33.042.953/0001-71.

Please do not hesitate to contact us should you
need any further clarifications. For any matters
relating to this letter, please contact our attorneys
in Brazil, Mr. Fernando J. Prado Ferreira
(telephone:
(55
11)
3247-8583;
e-mail:
fpradoferreira@pn.com.br) or Mr. João Pedro
Ribeiro Taveira (phone: (55 11) 3247-6372; e-mail:
jtaveira@pn.com.br).

Permanecemos à disposição de V.Sas. para
quaisquer esclarecimentos que se façam
necessários, e solicitamos que os contatos de
V.Sas. com relação à presente correspondência,
sejam feitos por meio de nossos advogados no
Brasil, Sr. Fernando J. Prado Ferreira (telefone:
(55 11)
3247-8583;
e-mail:
fpradoferreira@pn.com.br) ou Sr. João Pedro
Ribeiro Taveira (fone: (55 11) 3247-6372; e-mail:
jtaveira@pn.com.br).

Very truly yours,

Atenciosamente,

HERMES INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

__________________________________
[name] Joseph Kagan
[position] Authorised signatory
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